
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

قادر فرخ، هنرپیشه و کارگردان معروف افغان شب گذشته 
جدی/دی( در اثر بیماری قلبی در ترکیه درگذشت.  او کته ۵۱) 

 سال داش.  ۳۷متولد شهر کابل بود و در زمان وفات 
هتای  آقای فرخ از حدود نیم قرن پیش به اینسو در نتشتش

های سینمایی و تئاتر داخلی و خارجی نشش بتازی  مختلف در فیلم
، »کاغذپران باز«توان بازی در فیلم سینمایی  می کرد؛ از آن جمله 

محصول سینمای هالیوود را نام برد  این فیلتم، بتر استام رمتان 
 -پرفروش و محبوبی به همین نام از خالد حسینی، نویسنده افغان 

  امریکایی تهیه شده اس. 
دانتان  تریتن متوستیتشتی پدرش استاد فرخ افندی از بزرگ

 افغانستان بود /
محمدآصف جاللی )کاکاآصف(، طنزپردازمعروف بعد از 

م( در اثر حمتلته قتلتبتی درکتابتل 0202ظهر امروز)اول جنوری
درگذش.  او بیش از پنجاه سال سن داش. و گفته شتده متتتولتد 
والی. کاپیسا و ساکن اصلی والی. لوگر بتوده و امتا بتیتشتتتر 

های عمر خود را از نوجوانی به بعد در کابل گذرانتده است.   سال
ها مجری برنامته ششتبتختنتدش یتکتی از  آقای جاللی برای مدت

 های تلویزیونی کشور بود  ترین استندآپ کمدی پربیننده
کتاکتا «هایش، او را بته نتام  مردم بیشتر بخاطر شوخی

شناسند  او حتی در زمان حکوم. طالبان طنزهایش را  می »آصف
 کرد  در خارج از افغانستان روی نوار ضبط و به بازار عرضه می

مرحوم جاللی تئاتر وسینما را به گونه آماتور فراگرف. و 
در اولین فلمی که بازی کرد، بلبل نام داش. او این اواخر مجتری 

 بود  »خندستان«برنامه طنزی 
سالگی درروزهای اختیتر ۳۳مرحوم اسداهلل تاجزی به عمر

 میالدی به اثرمریضی طوالنی درکابل وفات یاف.  02۵2سال
: وفات هنرمندان ارجمند مرحومان فترخ و جتاللتی میدا

وتاجزی راضایعۀ بزرگ فرهنگی شمرده، به خانواده هایشان وتمام 
 فرهنگیان کشورصمیمانه تسلی. میگوید 

*************** 
چندی قبل آقای بس سفیرامریکادرکابل گفته بود که فساد 
بیداد می کند وپولهای کمکی به جیب چندنفر رفته است.  آقتای 
سفیر ازکسی نام نبرد اما باید بداند اشخاصتیتکته درفستاد دست. 
داشتند فعال درامریکا، کانادا وکشورهای اروپایی حتیتات مترفته 
دارند ودرکشورهای خلیج وترکیه سرمایه گذاری کرده اند، همته 
چیز برایشان واضح اس. وشکای. بیجا مینمایند! آیا نمی دانتدکته 
حکوم. دس. نشاندۀ شان ناکارآ وغرق درفساد هس.؟ آیتانتمتی 
داندکه اشخاصی چون زاخیلوال، حکیمی، برادران کرزی، یوسف 
نورستانی)فعالبه اثر کاله برداری انتظارفیصلۀ محکتمته را درمتاه 
مارچ آینده میکشد(، خانم روال غنی، سلطان زوی وخانم محتترمتۀ 
شان)مشاورمطبوعاتی روالغنی( دارایی های مل. غریب وبیتاتاره 

 را به یغما برده ومی برند؟ )دنباله درصفحۀ هش.(

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

For your insurance and      
financial needs, see State 
Farm agent: 
Afzal Nasiri, Agent 
8704 Sudley Road 
Manassas, VA 20110-4405  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

6611 

 خانه، موتر، صحت 

 ۵211/ شمارۀ مسلسل  0202جنوری   0۵/   ۵۷21جدی  ۷2شمارۀ دهم / سال بیس. وهشتم / 

 در فضیلت قناعت
 من آن مورم  که در پایم بمالند         نه زنبورم که از دستم بنالند

 کجا خود شکر این نعمت گذارم        که  زور مردم  آزاری ندارم                

 حضرت سعدی )رح( 

 استادسابق دانشگاه کابل                     مترجم: امیرکیفی 
 مستندات افغانستان و بازسازی فریبنده

ستراتژی ناکام شد اماپالنهای موثرهنگام خروج نتیتروهتای 
متعتاون  Jed Babbinامریکا از افغانستان ساخته شوند  جیتد بتابتن 

وزارت دفاع امریکادرزمان بوش)فرزند( نظر خودرا درواشتنتگتتتن 
 بیان داشته اس.  02۵2دسمبر 02تایمز

اسنادی که قبال درروزنامۀ واشنگتن پس. به نشررسیده بتود 
باید موردمحراق گف. وگوهاومباحثات در میدیا قرارمتیتگترفت.  
واشنگتن پس. نشرکرده بود که سیاسیون ونظامیان امریکتا دربتارۀ 
جنگ افغانستان مردم رافریب دادند و واقعیتها راپنهان کرده بودند  
اما میدیا ازکنارآن بدون توجه عبورکردوآنرا به بادفراموشی سپرد  
توجه میدیا درامریکا بسوی محاکمۀ رئیس جمهتور و انتتتختابتات 

 ابتدایی ریاس. جمهوری دموکراتها گردیده اس. 
 Special Inspector forمستندات افغانستان جزءراپور سیگار 

Afghanistan Reconstruction   ،اس.  این گزارش حاوی مصاحبه ها
گف. وشنیدهای حدود دوصدنفرنظامی باالرتبه وسیاسیون تتاثتیتر 
گذارمیباشد که همه به نحوی ازانحا دربارۀ جنگ افغانستان پتنتهتان 
کاری کردند وواقعی. رادیگرگونه نشان دادند  عدم موفشی. جنگ 
را درلحاف )بازسازی افغانستان( پیایانیده وبا تتاستف گتفت. کته

 )بازسازی( هم محکوم به ناکامی بود !
رابحتیت   «مل. سازی»هردورئیس جمهور) بوش و اوباما( 

یک ستراتژی قبول کرده بودند که هیچ ارتباطی به جنگ نداشت.  
آنهاهمیش برخ مردم می کشیدندکه چشدرمکتتتب ستاختتته شتده 
وچشدر پلیس ونیروی امنیتی زیرآموزش و تربیته قترارداده شتده 

 وچیزهایی ازین قبیل  
نتیجۀ جنگ نزده ساله درافغانستان واضتح وروشتن است.: 
طالبان شکس. نخوردند روزبروزقویترشده میروند وموقف سیاستی 
واجتماعی شان به مراتب باال رفته اس. ! آنهانصف خاک افغانستتان 
رادراشغال دارند وحکوم. موجودۀ آنرا به اندازۀ یتک ختس هتم 
اهمی. نمی دهند  اینهمه ناشی از ستراتژی خاک بتوش و اوبتامتا 
میباشدکه مطلشا ناکام بوده وهیچ دستآوردی نداشتته کته پتس از 

 خروج نیروهای امریکا وناتو ازبین برود وقابل اندیشه باشد 
هتزارنتفتر 02نیروی ماکشته شدند وبتیتش از 0022حدود

زخمی، مادرآنکشورمبلغ یک تریلیتون دالترسترازیترکتردیتم بته 
منظوراینکه مکتب، سرک، بند وانهار، کلنیک وستیشن برق بسازیم، 
اکثری. پولهای بادآورده حیف ومیل شتد وفستادگستتترده درآن 
کشورحکمفرما گردید  ماچیزی نداریم که به مل. خود نشان دهیتم 
که قربانی های انسانی ومالی ما هدر نرفته اس.! زیترمتاهترگتز از 
شناسایی باف. قبیلوی، فرهنگ ونفوذعمیق دین اسالم درآن جامعته 

 خبر نداشتیم !
جارج بوش درمبارزات انتخاباتی از بیل کلنتن انتتشتادکترده 
بودکه درسومالیا کوشش های رابراه انداخته بودکته آن کشتوررا

به افغانستان 022۵سپتمبر ۵۵)بازسازی( کند، اماخودش بعد ازحادثۀ 
لشکرکشی کرده طالبان راتار ومار و التشتاعتده را نتابتود کترد 
امانتوانس. بن الدن رادستگیرکند یا بکشد  ولی همتان ستتتراتتژی 

 راکه درسومالیا و ویتنام ناکام بود، تعشیب کرد  
ساخ. وباف. جامعۀ افغانستان مطلشا قبیلوی اس. که طالبان 
از بطن آن تبارز کرده اند، هدف ستراتژی بوش واوباما درافغانستان 
ظاهرا تامین امنی. برای مردم افغانستان بودتا درسایۀ آن بتتتوانتنتد 

 دموکراسی غربی راتمرین وتجربه کنند که چنین نشد 
من بتاوزیتردفتاع آقتای رمتزفتیتلتد وجتنترال پتتتروم 
ودیگرجنراالن سه ستاره وچهار ستاره صحب. هاومالقاتهای فراوانی 
داشتم واینها بطورخوشبینانه ازافغانستان صحب. متیتکتردنتد، زیترا 
هردو رئیس جمهور بوش واوبتامتا وحتتتی تترمتر اصترار متی 
ورزیدندکه همین ستراتژی بایدتعشیب گتردد  رهتبتران نتظتامتی 
مانتوانستند یا نخواستند که روسای جتمتهتور راقتانتز بستازنتدکته 

 ستراتژی شان ناکام اس. واز آن صرفنظر نمایند 
 ۷۳افغانستان به اندازۀ وسع. ایال. تکسام ودارای حتدود

 تا۵2۳2ملیون نفوم اس.  درزمان اشغال شوروی که بین سالهای 

هزاربود، آنها نتوانستند  ۵02واقز شد، تعدادعساکر شوروی ۵212
 این جامعۀ قبیلوی راکنترول کنند  

ما در یک زمان یکصد هزارنیرو داشتیم ولی نتتوانستتتیتم 
برای شان امنی. فراهم کنیم  اگر متادرایتن نتزده ستال چتیتزی 
یادگرفته باشیم باید این باشدکه افغانهاخریتدار دمتوکتراستی متا 
نیستند زیرا دموکراسی غربی ما مغایرارزشهای اسالمی آنهتاست.  

بته  crusadersوصلیبی ها  insurgentگروه طالبان مارابحی  اشرار 
فهم قرون وسطی میدانند، آنها فکرمیکنندکه مادین ایشتان رامتی 

 دزدیم وآنرابه عیسوی. تعویض مینماییم! 
نظامیان وسیاسیون مابه خود دروغ گفتنداز اینکه پاکستان 
نشش اساسی ومهم را درقبال تشویه وپشتیبانی مالتی وتتجتهتیتزات 
طالبان ایفا نکرده اس.  پاکستان سالهاس. که حامی مالی ونظامتی 
طالبان اس.  پالنهای جنگی ازطرف آی ام آی ترتیب وازطترف 

به اینسو کمتانتدوهتای ایترانتی 02۵۳طالبان عملی میشود  ازسال 
 درکنارطالبان می جنگند 

آقای ترمر میگویدکه مخالتف )متلت. ستازی( است.، 
اماکدام ستراتژی دیگر ندارد  او درنظرداردکه چهارهتزارعستکتر 
راازافغانستان خارج کندویکعدۀ دیگر را درآن کشورحفظ کتنتد  
اما پس لرزه خروج نیروهارا درنظرداشته باشیم  اگر ما ایدیالتویی 

رابه خود  2/۵۵دشمن راازبین نبریم، افغانستان باردیگروضز قبل از
خواهدگرف. یعنی محل امن برای تروریستهای الشاعده ودیتگتران 
میشود  درآنصورت امریکا ودیگرکشورهای متحدما موردتهتدیتد 

 می گردند   2/۵۵حادثۀ چون
بعدازخروج نیروها ازافغانستان ماباید یتک مترکتزقتوی 
استخباراتی را بوجود بیاوریم ودرصورت ضرورت برای تتارومتار 
کردن ترویستهاکه درهرجایی که تجمز میکنند اقتدامتات فتوری 
وعملی صورت بگیرد  نیروهایی که باقی می مانند باید فوق العاده 
تجهیز گردند وباحمایۀ ستالی. وراکتتتهتای کتروز جتوابتگتوی 

 تهدیدات آینده خواهند بود 
من بخاطردارم رئیس جمتهتورتترمتر راجتز بته مترجم: 

پاکستان گفته بودکه پاکستان بجز دروغ وفریب دیگرچیزی برای 
امریکا نداده اس.، ازین حرف سالها متیتگتذرد امتادرپتالتیتستی 
امریکادر قبال پاکستان هیچ تغییری نیامده وهنتوز هتم ستیتاست. 
امریکا در گرو شادی بازی پاکستان قرار دارد وازحمایۀ متالتی و 

 سیاسی قصرسفید برخورداراس. 
همانان جو بایدن معاون رئیس جمهوراوباما وفعال کاندید 
ریاس. جمهوری ازجانب حزب دموکرات گفته بودکه پاکستتتان 
پنجاه مرتبه نسب. به افغانستان برای امریکا اهتمتیت. دارد  ایتن 
اهمی. درچه هس.؟ دروغ گفتن، کشتار امریکایی هاتوسط طالبان 
به حمایه پاکستان، تداوم دشمنی باهند یا دوستی بی شائبه پاکستان 

 باچین ؟! 

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند

 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 

22150 
Tel:703-644-0186   Cell:703-499-3313 

 ضایعات بزرگ فرهنگی : وفات سه هنرپیشۀ تیاتر و سینمای کشور
 

 شادروانان قادر فرخ ، محمدآصف )کاکا( جاللی ، اسداهلل تاجزی



 

 

 هفته نامۀ امید                                             2601شمارۀ  صفحۀ دوم 

Omaid Weekly 
12286 Ashmont Ct. # 202 

Woodbridge, VA 22192 –7075 U.S.A. 

Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

ربطی به دین خداندارد  قصه های مف. رابرچسر دین میزنند
 کردار شان

بتتادوصتتدکتتلتتدارمتتزد،  نه درخ. میوه درامن اس. ونه پل وسرک
 دادند انفجار شان

خداوندا! رحم کن  برحال مسکین وفشیرگم گردان طالبان باچهترۀ 
 مردار شان

ولی حمالت گوریالیی احمد شاه مسعود بتر روستهتای 
دفتتتر »مهاجم بود و اسیران شان را به عزت نگه مینمود  وی. من 

داش. که از مردم به زور وشکنجه پول میگرفت.   «خزانۀ مرکزی
که میگویند چهار کاله های امیرعبد الرحمان خان هم این عمل را 
اجرامیکرد  خانۀ را یافتند که وی. من، فرانسوی ها و جاپانی هتا 

و  ۷بستر، کارته  022راشکنجه میکردند مثل زیرزمینی شفاخانۀ 
ششدرک وسپینه شگه و شمششه تو  کمونس. دستگاه طباعتتی و 
پروپاگندی موفق داشتند  دستگاه پروپاگندی طتالتب ظتالتم در 

 پاکستان تنظیم میآبد و دوام دارد 
 «پیمان آتش بتس متتقت.»احمد شاه مسعود با روسیه 

بس. تا ساحۀ فعالی. خود راوسع. دهد و هم پتیتمتان پشتاور را 
بشمول همه جتوانتب  «جمهوری. اسالمی افغانستان»جه. تاسیس

 امضاکرد ووظیفۀ وزارت دفاع بدوش گرف.  
وی. من های شمال ده ها هزار نفتر جتنتوب را اعتدام 
نمودند و روسیه برای آنها کمکهای نظامی زیتادی را شتروع بته 
فرستادن کردند  بالمشابل، آیزنهاور رئیس جمهور امریکا به ویتنام 
جنوب هم کمک های قوای زمینی و بحری و هوایی فرستتاد کته 
تخریبات عظیم را درشمال و جنوب وی. نام بار اورد  احمد شتاه 
مسعود توسط انتحاریون که راپورترهای کاذب الجیریایی بتودنتد 

امپراتورمخلوع ویتنام دریتک شتفتاختانته  «باودای»شهید شد و 
پاریس در بستر آرام جان داد    اکنون میرویم به قسم. چهارم تتا 

 موضوع پیمان پاریس را مطالعه کنیم:
جنگ ویتنام  یا جنگ دوم هندوچین، یک جنگ طویتل 
المدت بود که نوزده ونیم سال رادر برگرف. درروز اول نتوامتبتر 

با امضتای پتیتمتان صتلتح  ۵2۳۱اپریل  ۷2شروع  و بروز  ۵2۱۱
پاریس به قیم. هنگف. مالی و قربتانتی ده هتا هتزار جتوانتان 
امریکایی و ویتنامی و تخریب ویتنام بضد حکومت. کتمتونست. 
کوریای شمالی و بطرفداری کوریای جنوبی پایان یتافت.  یتک 
عملیات نظامی ناکام بود و همه سرزمتیتن ویتتتنتام بته تصترف 

 کمونس. ها در آمد 
لیندین جانسن که معاون رئیس جمهور جان اف کنتیتدی 
بود بعد از مرگش رئیس جمهور شد  وی برای اینکه ویتنام شمالی 

یا غترش  Rolling Thunderعملیات »را برای مذاکره تشویق کند 
م شروع شده بود به رورز دوم ۵21۱را که بروز دوم مارچ  «رعد

توقف داد  بال تأمل ویتنام شمالی حتاضتر شتد کته  ۵211نوامبر 
توقف کامل  بمباردمان را بح  نماید  به این ارتباط اولین مالقات 

م صتورت ۵211تیم های هانوی و جتانستن بتروز دهتم متی 
که تا آخر لتیتدر  Xuân Thuyگرف.  هیأت  هانوی، بسرکردگی 

 .Wتیم مذاکره با تیم لیندن جانسن بود، وهیآت امریکا با سفتیتر 

Averell Harriman  همراه بود 
برای پنج ماه، در مفاهمه تاخیر رخداد زیترا ویت. نتام 
شمالی توقف کلی بمبریزی تشاضا داش. و جانب امریکا میگتفت. 
باید ویتنام شمالی هم درعین زمان، فشار و خشونت. و تشتدد را 
باالی ویتنام جنوبی تنشیص دهد )فغال تشاضای امریکا از طالب هتم 
همین اس. ولی طالب به خشون. و حمله انتحاری خود دوام داده 

م بود که جانسن بر تتوقتف ۵211اکتوبر  ۷۵اس.(  بآلخره بروز 
بمب ریزی موافش. نمود و بح  و مذاکره ای جدی آغتاز شتد  

نماینتده ای  Anna Chennaultبود که  ۵211ولی بروز دوم نوامبر 
عضو پولتیتتتبتوروی  Lê Đúc Thọنکسن برای قایم نمودن رابطه با 

همین حاال از آمر »ویتنام شمالی به سفیر ویتنام جنوبی اطالع داد: 
خود در البوکرکی ایال. نیومکسیکو شنیدم که نتکتستن بترنتدۀ 

بگویی که کمی بیشتر  »تو«انتخابات میشود وتو باید به آمر خود 
 حوصله کند 

بدین ترتیب مذاکره ای صلح را که یک رئیس جمتهتور 
دیموکرات شروع کرده بود از طرف گروه جمهوری خواهان تازه 
به قدرت رسیده لگد مال گردید  نکسن، فکر میکرد با صتلتح در 
ویتنام ممکن لیندن جانسن جایزه ای نتوبتل صتلتح بتگتیترد و 
افتخاربیشتر نصیب دموکرات ها شود، پس چرا ختودش بته ایتن 
افتخار نایل نگردد؟ اما دغل کاری و مردم فریبی همیشته بترنتده 
نیس. و پسانها روش های غیر دموکراتیک و متکبر نتکتستن بته 
بدنامی تاریخی و به استعفایتش از متشتام ریتاست. جتمتهتوری 
امریکامنجرشد )فعال درافغانستان تشلب کاری ها، مردم فریبی هتا 
در انتخابات ریاس. جمهوری در جریان اس. ومردم منتظر نتیجته 
کمسیون شکایات انتخابات اند  دیده شود سرنوش. این دغلکاران 

 و عوام فریبان بکجا میرسد( 

 برومفیلد، کولورادو               داکتر غالم محمد دستگیر 
 مشابهت اوضاع سیاسی 

 ویتنام با افغانستان امروز      ۰6و 6۱قرون 
 ازجوشش و از مستی، ازقهر و زبر دستی
 درکورۀ خودهستی، کم دیده چومن آتش
 با دوس.  چوجان پاکم، با غیر چه بیباکم
 یکجاهمه تن  آبم،  یکجا  همه تن آتش

 خود سوزی وخود سازی، در آتشم اندازی
  آنگه به  طنازی،  گویی  که  مزن  آتش                 )رازق فانی(
)قسم. چهارم(: در قسم. اول، از روزهای دور ویتنام و 
آریانا نام برده شد  بعدکالونی شدن پی. نام توسط فرانسه و تهاجم 
جاپان با چند مثالی که گویی طالبان ازآنهاپیروی دارنتد تتشتدیتم 
گردید  درقسم. دوم، ازتاسیس مذهب نامنهاد کتاودایستتتهتا بته 
ضدکمونستهای جوان واینکه دیوبندی ها ومتدرستۀالتعتلتوم چته 
کردند تذکریاف.  از لندن فرانسه به جاپان اعالن جتنتگ داد و 
جنگ اول هندوچین آغاز گردید  چین بر ویتنام حتمتلته بترد و 
هوچی من از آنها مانند لب و دندان استشبال کرد که بعد ها معلتوم 
شد آن دندان چین لب شان را گزید  طالب هم خود را با پاکستتان 
همان نوع نزدیک میداند، دیده شود که در حق ایتنتهتا چته رخ 
خواهد داد  جنرال کلیر و کلونل ماسو فرانسوی در صحنه جنتگ 
ظهور کردند  درینوق. در شهر هانوی قانون نبود  رئیس محاکمته 
محل مالقات بین انامی ها و فرانسوی ها تاسیس نمود وامریکا هتم 
در قطر محل مالقات بین طالب و امریکایی ودیتگتران را چتاره 

ویتنام را امضتا  -سازی نمود  فرانسه و چین معاهده ای صلح سینو 
کردند و قشون فرانسه جای قشون چین را گرفت.  هتوچتی متن 

موفق شد و بتا ده عضتو  «حکوم. اتحادیه ای متق.»بریاس. 
کابینه بکار آغاز نمود  فرانسه با امضای پیمان بین فرانسه یا فرانکو 

 به وی. نام حق خود ارادی. داد  ۵201مارچ  1وی. نام، بروز  –
وزیتر  «گیتاپ»قسم. سوم، این سلسله مشاالت با خطابۀ 

داخلۀ هوچی من بزرگترین ستراتیژیس. نظامی اوایل قرن بیتست. 
و یادی از شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی یکی از بزرگتتتریتن 

در عرصۀ  »لیدران گوریالیی قرن بیس. شروع شد  گیاپ گف.: 
بین المللی یک ابر قدرت ما را به سوی مشاوم. میراند و قتدرت 
دیگر مارا مجبور میساخ. که از خشون. وتشتدد دست. بتردار 

بعد دالیلی راکه به فرانسه چرا اجازه داده شد به ویتتتنتام  .«شویم
برگردد و اینکه چرا فرانسه با چین پیمان صلح امضا نمود بیتانتات 
مفصل در محضر یکصد هزار وی. نامی هائیکه جواب میخواستند 
تشدیم نمود که به چک چک های متعدد و کترکتنتتتده بتدرقته 

فرانسه آزادی مارا شناخ. که باالتر »گردید  گیاپ اظهار داش.: 
از خود ارادی. اس. اما استشالل نیس. که ما تا حصول استشالل به 
مبارزه دوام میدهیم  فعآل همه امور داخلی بدس. خود متاست. و 
 .«یک اردوی منظم میداشته باشیم که میتوانیم آنرا وسع. بخشیم

زمانی میرسد که ما باید از متوقتف »وهم خاطر نشان ساخ. که: 
حود جدآ دفاع نموده مشاوم. نشان دهیم وهم وقتی میرسد که ما 

در ضتمتن  «باید بر خود فشار آورده کمی عشب نشینی بپذیریتم 
آناه با طالب ظالم و دیگران مشابه. رخ داده بود نیز تذکر بعمتل 

 امد 
سخنرانی گیاپ مثال خوب دو لیدرمستتعتد بتود  یتکتی 
هوچی من که به وزیر خود موقز داد تا دربین مردم نفوذ پیدا کند 
و دیگری  گیاپ بود که ازبین مردم برای مردم در بتیتن متردم 
برخاسته بود واحسام شانرا درک میکرد وبا آنهاصادقانه وشفتاف 

 حرف میزدو از ذکرکوتاهی های خود هم سر نه پیاید 
ازینجاس. که نام شان در لوایح تاریخ شان به خط زریتن 
ثب. شده اس.  ولی اسم لیدران نام نهاد، مفسد، کاغذی، خایتن و 
وطنفروش چون ورق سیاه، با تعفن و شرم آور در البالی تتاریتخ 

 افغانستان ثب. و تا ابد منفور و زبانزد مردم باقی خواهند بود 
حمالت گوریالیی وی. من ها بی رحمانه و ظالمانه بتود  
اسیران خود را بشتل میرسانیدند وزیر بناء ها را تخریب و خانه هتا 
را سوختانیده اند  طالب و داعش که از آنها الهام گرفته بودند ظلم 
را بحد اعالیش بر مردم معصوم وبیدفاع افغانستتتان وارد نتمتوده 
اسیران خود را گردن میزنند و باسرهای بریتدۀ شتان فتوت بتال 
خوشگذرانی میکردند  به چند بی. از سرودۀ خانم حنا عتثتمتانتی 

 درین جا مصداق پیدا میکند:

م متوفتق شتد و در جتنتوری ۵211نکسن در انتخابات 
م  بعد از مراسم تحلیف رسمأ بحی  رئیس جمهور امتریتکتا ۵212

را بترطترف  W. Averell Harrimanبکار آغاز نمود  سفیر امریکا 
را مشرر ساخ. که بعتد   .Henry Cabot Lodge Jrکرد و به جایش 

را به ویتنام بتحتیت   David Bruceاو هم از وظیفه سبکدوش شد و 
 (NLF)سفیر امریکا فرستاد  درعین زمان جبهه ملی یا وی. کانگ 

را در وی. نام جنوبتی تتاستیتس   PRGحکوم. انشالبی موق. یا 
 نمودند تا بحی  حکوم. در مذاکرات حصه گیرند 

ادعای طالب هم همین اس.؛ که آنها زمتانتی حتکتومت. 
افغانستان بدس. داشتند و باید به همان سویه با ایشان رفتار شتود  
ولی حکوم. داری شان ظالمانه و بضد آزادی مطبوعات، حتشتوق 
زن برای کار و تحصیالت، تخریب آثار باستان مخصوصأ بتامتیتان 
بود و راستی یک حکوم. مردمدار نبودند  کدام پالن مدرن برای 
بهبودی اقتصادی و اجتماعی و اکادمیک مملک. نداشتتنتد و تتا 
هنوزهم ازین نوع  پالن ها سخنی بزبان نمیآورند   بتجتز از سته 
مملک. عربستان سعودی، پاکستان و امارات عربی کستی دیتگتر 
حکوم. شان را برسمی. نشناخ. ومنفور جوامز بین المتلتلتی بتا 
حمای. و نگهداری اسامه بن الدن قرار گرفته بودند  اکتنتون بتا 
میالن ترمر برای بیرون ساختن عساکر امریکا از افغانستتان پتالن 
صلح را در میان گذتشته اند که تاحال بجایی نرسیده است. زیترا 
کانگرم و مردم امریکا طالب را تروریس. میدانند؛ خاصتتأ کته 
سالها در لس. سیاه ملل متحد بحی  تروریس. ثب. شتده اجتازۀ 
سفرنداشتند و محدودی. های زیاد برایشان وضز شده بود )طتلتب 
ویکی پیدیا(  بفکر من پیمان آتش بس متق. و صلح نا پایدار بجز 
تسلیمی امریکا به یک گروه تروریس. شناخته شده ارزش دیتگتر 
نخواهد داش. و در نظر جهانیان ضعف امریکا را وانمود ختواهتد 

 ساخ. 
ویتنام شمالی برای سه سال اصرار داش. که امریکا بتایتد 

Nguyȭn Vȁn Thiêu  رئیس جمهور ویتنام جنوبی را برطرف سازد و
به عوض ان کسی را که مورد پسند هانوی باشد مشرر کنتد ورنته 
کدام  موافش. صورت نخواهد گرف. )پاکستان هتم متیتختواهتد 
سیاستمدران یا قاتلین مردم که مورد پسندش میتبتاشتد بتایتد در 
کرسی های حکوم. داری افغانستان  تشرر یابند نته تتاجتکتان(  
کسنجر و نکسن نمی خواستند حکوم. ویتنام جنوبی را با دریاف. 

نتوانس. اآنها را با  NFLیک موافشه از دس. بدهند مخصوصآ که 
قوت اسلحه شکس. دهد  و اما تشاضای  وی. نام شمتالتی را هتم 
نادیده نگرفتند و درباره اش بح  و متذاکتره داشتتتنتد  متترخ 

محتتتوی »نگاشته اس. که:  (Marilyn B. Young)ماریلین بی ینگ 
پیشنهاد هانوی بصورت سیستیماتیک از تشاضای اولیته تتحتریتف 

پختش  «تیو»میشد وکسنجرآنرا جه. زمینه برای برطرف ساختن 
 .«میساخ.

درین مرحله، مورال قوای زمینی امریکتا ستیتر نتزولتی 
داش. و تدریجأ بسوی مناطق ساحلی عشب نشینی مینمتود  بترای 
دوسال نه به عملیات نظامی تهاجمی و نه به ضد جنگ مستتتشتیتم 
شرک. داشتند  معاهدۀ موافشتنامۀ پاریس خواهان رخ. بتربستتتن 
تمام قوای موجوده بشمول قوای هوایتی و بتحتری امتریتکتا و 
متحدینش از ویتنام در مشابل آزاد ساختن اسیران جنگتی هتانتوی 
بود )یعنی قوای. را از سرزمین من خارج کن ومن محبوسین تانترا 
آزاد میسازم  طالب میگوید امریکا قوای خود را از افتغتانستتتان 
خارج کند و هم محبوسن طالب را آزاد سازد(  تهاجتم مستتتشتیتم 
امریکا پایان یاف. و برای کمتر از یک روز جنگ بصورت متق. 
بین سه گروه متخاصم  توقف یاف.  این موافش. نامته از طترف 

 مجلس سنای امریکا تصویب نگردید 
طالب با نماینده خاص امریکا آقای خلیلزاد مذاکرات را 
به پایان رسانیدند و با شورو شعف طور سری روانۀ امریکا شدند تا 

موافش. نامه نامنهاد را به امضای پتریتزیتدنت.  «کمر دیفید»در 
ترمر برساند و شکس. امریکا را در برابر تروریس. هتای ظتالتم 
طالبی تجلیل نمایند  درین مرحله پیام خداوندی ثتابت. شتد کته 

الحتج آیت.  00 -ونیس. برای ظالمان هیچ یاوری»فرموده اس.: 
رئیس جمهور امریکا دونالد ترمر در اثتر  «: پیام نور۵۳جزء  ۳۵

فشار کانگرم و رسانه هاای امریکا که نباید تروریس. در کتمتر 
دیفید بیاید از مالقات با ایشان ابا ورزید و تیم طالب جگرختون و 
پس سر خاریده به قطر برگشتند  ولی در تالش انتد کته بتاز بته 
امریکا برگردند  الکن شرایط امنیتی در شرق میانه با امر قتل قاسم 
سلیمانی قوماندان نظامی شهیر ایران در اوایل روز جتمتعته دوم 

م در حوالی میدان هوایی بغداد از طرف پریزیدن. 0202جنوری 
ترمر مشکالت خلق نموده همه منتظر اند که ایران چه قسم انتشام 
خواهدگرف. وامریکاچه نوع آتش بحران رادرمتنتطتشته شتعتلته 

 ورخواهد ساخ. 
م پریزیدن. نکسن یک امتتیتاز ۵2۳0بروز هشتم می سال 

 ( 1بزرگ به ویتنام شمالی قایل شدواعالن نمود)دنباله درص
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 هفته نامۀ امید  2601شمارۀ  صفحۀ سوم

 استاد دانشگاه نیوجرسی           انجنیرعبدالصبور فروزان  
 خاطرۀ ازشهید استادعزیزاحمد پنجشیری

 ویادی ازشکنجه های طالبان 
درتاریخ کهن مسطوراس. که عساکرمغتلتی درختراستان 
دانشمندان رایکایک گرفته وبه قتل میرساندند، قضاراکته عتطتار 
راهم گرفتارکردند ودس. بکارشدند تا اورابتکتشتنتد  عتطتاربته 
عساکرگف.: من فریدالدین عطار دانشمند وعالم این قتوم هستتتم 
ومراهمه می شناسندومنزل. میکنند، مرا نکشید، به بازاربرید مردم 
به مشدارگزاف زر وسیم ازشما میخرند  بدین ترتیب شماصاحب زر 
وسیم فراوان میشویدکه ازکشتن من برای شما بهترختواهتد بتود  
عساکرپذیرفتند و عطار رابه بازارآوردند، غفیری ازمتردم جتمتز 
شدند وجارچی جارمیزدکه ای مردم ایتن فتریتدالتدیتن عتطتار 
دانشمندوفشیه شماس. اگر اورادربرابر زر وسیم بتختریتد کشتتته 
نمیشود  جمعی. خاموش بودوکسی صدایی بلندنکترد، جتارچتی 
باردوم جارزدکه اگرکسی این دانشمندنام آور واستادسخن وحکیم 
بینظیر را به مشداری از زر وسیم خریدارشود ماازکشتتتن اودست. 
بردارمیشویم  جمعی. بازخاموش بود مثلتی کته کستی چتیتزی 
نشنیده ! جارچی بارسوم گف. اگراین متردختردمتنتد وصتاحتب 
فضیل. راکسی خریدارباشد، که ناگهان کسی ازمیتان جتمتعتیت. 
برخاس. وگف.: من حاضرم که این مرد رابه یک خورجین کتاه 
گندم از شما بخرم ! عطارازین گفته سخ. مایوم شدورو بستوی 
عساکرکرد وگف.: درقومی که دانشمندش ارزش یک خورجتیتن 
کاه گندم راداشته باشد، مرگ صدها مرتبه اززنده بتودن شترف 

 دارد، بهرنحوی که خواهش شماس. همانطور مرابکشید !
شهیدپروفیسرعزیزاحمدپنجشیری شخصی. مجاهد ومبارز 
وعاشق وطن بود، او ازمیان مردم برخاس. وبرای آزادی وبرابتری 
مبارزه کرد، اوراهی راانتخاب کردکه مرگ دیگری بجزشتهتادت 
رادرآن نمی توان انتظارداش.  شخصی. واال وبترجستتتۀ استتتاد 
وپهنای دانش وسیطرۀ علمی اوبه اندازۀ عظیم وثشیل اس. که متن 
درخود توان حرف زدن وتبصره راندیدم  درمورد مصلح. دانستم 
که چندخاطرۀ ازآن استادبزرگ رابادوستان وعالقمندان شتریتک 

 نمایم  
شامل کدرعلمی دانشکدۀ زمتیتن شتنتاستی ۵222درسال

دانشگاه کابل شدم، وآن وقتی بودکه دانشگاه سخ. درچتنتگتال 
خلشیهاوپرچمیهاقرارداش. وگمتاشتتتگتان ختاد درهتردانشتکتده 
وهردفترآن جابجاشده واوضاع واحوال آن دانشگتاه رابته شتدت 
نظارت میکردندوحتی برخی ازاستادان خلشی وپرچمی وخادیست. 
بودند  آن قشری ازاستادان که شامل این گروه نبودند سخ. تح. 
فشارومراقب. جدی دول. بتودنتد  دردانشتکتدۀ متاهتم بترختی 
ازآنهاوجودداشتندکه برای مادرد سرعظیم بودند وازتترم ضترر 
 وآسیب آنهازبان بازکرده نمی توانستیم وحرف آزادنمی گفتیم 

درمیان استادان دانشکدۀ ما استادی توجه مراجلب کردکه 
برعالوۀ برازندگی خاص علمی داش.، شخص مبارز وایتثتارگتری 
هم بود  اوروزی درگوشۀ از دانشگاه درجوارمشبترۀ ستیتدجتمتال 
الدین افغان مراکنارکشید وگف.: تو نوهستی درسخن گف. های. 
احتیاط کن ، اینهابسیارمردم بی عاطفه وبیرحم اند، نمتی ختواهتم 
ازبین بروی ! این استاد فرزانه استادعزیزاحمدپنجشیری بتود  متن 
که دردانشکده جوانترین استادان بودم وتجربۀ از روزگارنداشتتتم، 
بی باکانه وبی پرده حتی تند وغلیظ درمورداشغال روسهاوشترارت 
وقساوت خلشی هاوپرچمی ها حرف میزدم وکتدام شتاگتردمتن 
عضوخاد بودوچیزهایی درموردمن به خاد گفته بود  وقتتی بتمتن 
احوال دادند، حرفهای استادپنجشیری بخاطرم آمدوتا زمانتی کته 
خلشیهاوپرچمیها درقدرت بودند نصایح آن استادگرانمایه راحلتشته 

 گوش ساخته بودم  
استادازآن صحب. مختصربه بعد ازدوستتان قتریتب متن 
شدوهمیشه همراز و همدل بودیم واو مترا بتااستتتادان ستابتشته 
داردیگری که درجبهۀ ضدخلشیهاو پرچمیهابودند متعترفتی کترد 
وحلشۀ دوستان همراز وهمدل من وسیعترشد ولی با استادپنجشیری 
که تنهامیشدم ودرگوشۀ می بودیم تبادل افتکتار ودرد دل متی 
کردیم  ازقضایک فارغ التحصیل انستیتوت پتولتیتتتختنتیتک بته 
دانشکدۀ ما فرستاده شدکه شامل کتدرعتلتمتی گتردد، استتتادان 
دیگربشمول خلشیهاوپرچمیهااز گرفتن امتحان اوشانه خالی کردند، 
زیرا اوزورمند وعضوخطرناک خادبودکه تعداد زیادی رامتضترر، 
محبوم ومعزول کرده وبرخی راسربه زیربال کرده بود  امتتحتان 
او به من که جوانترین وبی تجربه ترین درمتیتان استتتادان بتودم 
محول شد سئوال هابرایش داده شد، باوجوداینکه میدانستم اوعضو 
خاداس. ومن ازخاد سخ. نفرت داشتم وضررها دیده بودم، ولتی 
خداوند)ج( راحاضردیده وباتمام صداق. وایمانداری که شایستتتۀ 
یک استاد اس. جوابها وپرسشهارا بررسی کردم که درخاتمه ناکام 
شد واستحشاق شمولی. درکدر برایش داده نشد، که اکثری. ازآن 

 خوشنود گردیدند  
  

 شهید استاد عزیزاحمدپنجشیری
رئیس فاکولتۀ ماکه خلتشتی یتاپترچتمتی بتود مترافترا 
خواندوآناه دلیل وبرهانی که پیش کردکاری نیفتاد  چتنتدروزی 
گذش. ورئیس دانشگاه که طاهرعنای. نام داش. واز پتروردگتان 
کی جی بی بود مرابه دفترخودخواس.، من باصداق. تمام دالیتل 
خودرا برایش گفتم، سئوال وجواب هارانشانش دادم که دالل. بته 
بی لیاقتی شخص کاندید میکردند، طاهرعنای. چیزی نگف. ومتن 
هم چیزی ندانستم، اما برایش تفهیم کردم که درموقف ختودقتائتم 
واستوارهستم  حاالمن درتح. فشارشدید وجدانی قرارداشتم کته 
شخص کاندید عالوه براینکه عضو خاداس. ناالیتق هتم است. ! 
وازنگاههای مرموز ولی خصمانۀ طاهرعنای. برداشتم کته بترایتم 

ولی بعدهادریافتتم کته آن  «سرت بوی قورمه میدهد! »میگف. 
دستوربودکه یک گماشتۀ قوی خاد باید درفاکولتۀ ماجابتجتاشتود 
تاناظر حرکات عدۀ ازاستادان مشکوک که برضددول. کمونیستی 
فعالی. مینمودند ازجتمتلته پتوهتانتدعتزیتزاحتمتدپتنتجتشتیتری، 
پوهاندسعیدخان وخودم باشد  وقتی این تالشتهتا نتتتیتجته نتداد، 
امرشدتامجلس استادان دانشکتده بشتمتول تتعتدادی ازاستتتادان 
پولیتخنیک ونمایندۀ ریاس. دانشگاه دایرشود ومسأله رابتررستی 
نمایند  حتی درمجلس یک استادسابشه داردانشکدۀ ماراکه حیثیت. 
پدر رابرایم داش. ودر شفاخانه بستربود، نیزاز بستترمتریضتی بته 
مجلس آوردند تاازنفوذ معنوی اوباالی من استفاده شود  درمجلتس 
بهراندازۀ که برمن فشارآوردند موقف خودراتغییر ندادم، سرانجام 

این یک جنتایت. است. کته کستی راکته  »:به آوازبلندگف. 
دستهایش بخون مردم بیگناه آلوده اس. بیاوریم واستتتاد ستازیتم 

 واوالدوطن را بدس. او بدهیم !
آنروزگذش. ولی این صدای وجدان من که بتی متحتابتا 
وبی ترم اززبانم برآمد ودرآن روزگارچیز دیگری بجتزبته پتای 
خودرفتن به پایۀ دارنبود، این حرفها مجلس رابه اندازۀ بته جتوش 
آورد که هیاهوی آن به دوردستتتهتا ازدفتتتررئتیتس فتاکتولتتته 
بلنتدشتد،وضتعتیت. متجتلتس بترهتم ختورد واستتتادانتی کته 
ضدکمونیستهابودند ازخوشی چهره هایشان قرمزشده بود، استادان 
خلشی وپرچمی چیغ وواویال میکردند که اشراراس. اشرار ! یتک 
استادپشتوزبان که درتعصب زبانی سخ. غرق بود دهتنتش کتف 
کرده بود، میلرزید وباالی من چیغ وفتریتاد متیتکتشتیتد، چتون 
کاندیدمذکورپشتون بود  استادی که ازبسترمریضتی آمتده بتود 
بیهوش شد  نمی دانم وضعی. من درآن لحظه ازچه قراربتود ولتی 
دردل آرامش وتسکین داشتم که کارخوب کرده ام و سختن حتق 

 گفته ام، باکی ندارداگربه من آسیب برسانند 
امااستادعزیزاحمدپنجشیری بازیرکی ودرایتی که داشت. 
فوراٌ درک کردکه وضز به آن شکلی دگرگون شده که مراباید از 
همان مجلس دس. وپابسته به زندان میبردند یاسرم راازتتنتم جتدا 
میکردند  اودرظرف کمترازیک ثانیه تصتمتیتم گترفت. وازجتا 
برخاس. دس. مراگرف. وازمجلس کشید، وچتنتدمشت. کتاری 
برپشتم حواله کرد ودروازه رابس.  استادان خلشی وپرچمی ازیتن 
حرک. استادپنجشیری خوش شدندکه گویا اومرا تتوهتیتن وبتی 
آبروکرد، ولی درواقز او درآن لحظه مرا ازکشتن وزندانی شتدن 
نجات داد، چه آنهاتصمیم گرفته بودندکه مرامتجتبتورستازنتد تتا 
امضانمایم که اعتراف جرم تلشی میشدکه پتاداش آن متجتازات 

 واخراج از کدر علمی بود !
بخاطردارم که داکترنجیتب درهتربتیتانتیته ومصتاحتبته 
ادعامیکرد که همه اقشارمردم حتی استتتادان دانشتگتاه ازدولت. 
اوراضی اند ودروازۀ دانشگاه هرگزبسته نشده، اواین ادعا راحتتتی 
دربیانیه اش دراسامبلۀ عمومی ملل متحدگنتجتانتیتد  متلت. هتاو 
حکومات دیگرحرفش راقبول متیتکتردنتد وبتازبتودن دانشتگتاه 
 وخاموشی استادان برایش یک اعتباربزرگ ملی وبین المللی بود  

درسال اخیرحکومتش شور و غوغایی دردانشگاه کابل بلندشد، بتا 
وجود قیودات شدیدخاد ونظاره ومراقب. استادان خلشی وپرچمی، 
صدای اعتراض علیه حکوم. نجیب ومظالم خادواعضتای حتزب 
ازهر دانشکدۀ دانشگاه کابل بلندشد که درمرکزثشتل آن استتتاد 
پنجشیری بود  اوبه فعالیتهایی دس. زدکه دانشگاه رابه اعتتتصتاب 

 بکشاند  
یادم اس. که من استادرا درآنزمان همراهتی متیتکتردم، 
دانشکده به دانشکده می رفتیم واستادان رابه اعتتتصتاب دعتوت 
میکردیم  استادپنجشیری بامحبوبیتی که درمیان استتتادان داشت. 
وباطرزصحب. گیرای خود قناع. اکثری. استادان را حاصل نمود 
وسرانجام همۀ دانشگاه باوجودتالشهای ختادوختلتق وپترچتم بته 
اعتصاب کشانیده شد که برای چندهفته دوام کردوفشار شتدیتدی 
بردول. و مش. کوبندۀ به دهان نجیب بود ولی ادعتامتیتکتردکته 
خیروخیری. اس.، استادان دانشگاه همه بادول. همنوااند  نجیتب 
به اندازۀ تح. فشارآمدکه خالشیارصدراعظم رابه دانشگاه فرستتتاد 
تابا استادان صحب. نماید  خالشیارسه بار به دانشگاه آمد خواستهای 
استادان همه ملی ومردمی بود، دول. نجیب منتظر ماندتتا اوضتاع 
کمی آرام شد وبعداٌ فیصله شده بودکه عدۀ از استتادان ازجتمتلته 
استادعزیزاحمد پنجشیری، استاد داکترسیدامیرشاه حسنیار، استتتاد 
گل رحمان قاضی واینجانب را مجازات نمایتنتد  ختادومتشتامتات 
دولتی ترتیبات گرفتاری این استادان رامیگترفت. کته نتاگتهتان 
کشمکشی درداخل دول. نجیب ومیان اعضای خلق وپرچم پیداشد 
که زمینۀ سشوط آنرا وپیروزی مجاهدین رامستاعتدستاخت. ومتا 

 ازکشتن نجات یافتیم   
استادپنجشیری باجبهۀ پنجشیرارتباط مستشیم داش. وزمینۀ 
مالقات عدۀ از استادان دانشگاه راباقهرمان ملی ومدافز بتیتنتظتیتر 
کشورشهیداحمدشاه مسعود)رح( مساعدساخ.   این ایثاراستاد در 
زمانی که حکوم. کمونیستی درکابل حکمفرما بود، فداکاری و 
سربازی بزرگ اودرجهادکشوربرای نتجتات وطتن از چتنتگتال 

 کمونیستها وروسها بود  
بتتاپتتیتتروزی متتجتتاهتتدیتتن واستتتتتشتتراردولتت. استتالمتتی، 
استادعزیزاحمد پنجشیری ازآغاز تاسیس آن درقطارعدۀ دیتگتری 
ازاستادانی که برای نجات وطن ازچنگال روسها مبارزه میکتردنتد، 
دراستشرارواستحکام آن کمرهم. بس. ودریتن راه آنتاته کته 
درتوان داش. بکاربرد و همکاری صادقانه نتمتود  ایتن استتتادان 
دول. نوتاسیس رابامسایل شهری ووطنی همکاری مینمودند  ایتن 
اولین باردرتاریخ کشتوربتود کته استتتادان دانشتگتاه هتمتکتار 

 ومشاورمستشیم دول. بودند 
دیری نگذش. که گلبدین به هدای. نظامیتان پتاکستتتان 
برعلیه دول. اسالمی اعالن جنگ دادودرچتهتارآستیتاب لتوگتر 
سنگرگرف. وپیاپی شهرکابل رامورد حمالت راکتی خودقرارداد  
اوجنگ راآغازکرد شهرکابل راویران نمود، شتهتر ونتدان آنترا 
آواره وبی خانمان، شهید وزخمی نمود وهزاران طفل رایتتتیتم و 
هزاران خانه را ویران کرد  اوحالتی رابرکتابتل وشتهترونتدانتش 
آوردکه ازدل سنگ صدای گریه وزاری شنیده میشد وازچشتمتان 
مردم بعوض اشک خون میریخ.  دستگاههای دولتی وعامه رافلج 
ساخ. وبه همکاری عبدالعلی مزاری دانشگاه کابل رابته ویترانته 
تبدیل کرد، درهای علتم ودانتش را مستدود نتمتود، استتتادان 
ودانشجویان راآواره وپریشان ساخ.، وآن آرزوهتایتی را کته 
استادان دانشگاه ازستالتیتان درازبترای نتجتات وطتن ازاشتغتال 
روسهاوفراهم سازی زمینه های آرامش وحیات مرفۀ متردم دردل 

 میپروراندند همه رابخاک کشید  
درچنان اوضاع واحوال نیزاستتادان دانشتگتاه ختامتوش 
نماندند وبرای خاموشی شعله های جتنتگ وبترگتردانتدن صتلتح 
تالشهای همه جانبه وایثارگرانه نمودند و درصحب. رابا گلتبتدیتن 
وهمدس. او مزاری بازنمودند  باوجودخطرات راکت. پتراگتنتی 
گتتلتتبتتدیتتن، چتتنتتدیتتن بتتاربتته چتتهتتارآستتیتتاب رفتتتتتنتتد وازاو 
تشاضاکردندتاجنگ، انسان کشی وویرانی راخاتمه دهدوراهتهتای 
ترانسپورتی راباز وآمدن زغال و موادغذایی رابرای شتهترونتدان 
کابل که درسرمای شدیدزمستان آواره ودربدر ساخته شده اند مانز 

 نشود 
استادعزیزاحمدپنجشیری که یکی ازپیشگامان این حرک. 
بود، دریکی از مالقات هابه گلبدین چنین خطتاب نتمتود: آقتای 
گلبدین حکمتیار آیاشمابه رسم شاهان وسالطین قدیمه برای بتنتده 
امان میدهیدکه صحب. نمایم؟ این جملۀ مختصر ولی پترمتفتهتوم 
استاد مانندگلولۀ درقلب سیاه وناپاک گلبدین فرو رف.، چهره اش 
کبود شد وپرخانه های بینی اش ازفرط غضب بته پترش افتتتاد 
وگف.: شما فکرمیکنیدکه من آدمکش هستم، بفرمایتیتدصتحتبت. 
کنید ! این حرف های استادپنجشیری درآنوق. بته انتدازۀ تتنتد 
وغلیظ بودکه همه استادان را به حیرت انداخت. وهتمته نتگتران 
شدندکه گلبدین آسیبی به اوبرساند، زیراچیزی کتمتتترازیتکتمتاه 
میشدکه میرویس جلیل خبرنگار بی بی سی رابخاطرسئوالی به قتل 

 رسانده بود 
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 فریمون.، کالیفورنیا                    محمد طاها کوشان
 ز   ف ر ق   تتا   قتد م   ، ا فتستو ن   حتیتر تتی   بتیتد ل   !     

 ک س ی   چ ه   شتر ح   د ه د   ، متع نتی   نتک و ی   ت ر ا 
 )رح(شرح دوبیت یک غزل حضرت بیدل 

 (آنسوی ظلم. ،به غیر از نور نتوان یافتن۵)
 روی بر موالس.، هرکس پش. بر دنیا کند

در ظلم.: تاریکی )شب(/ با جهل: نادانتی /هتزاران جتنتایت. و 
 دهش. و وحش. برپا میگردد

با نور: دانش/ روشنایی/ شناختن )معرف.( / چنتانتیتکته در نتور 
آفتاب روز همه جا روشن میگردد و هیچ بیشه و گوشه پنهان نمتی 
ماند  ) درطریش. تصوف انواری که سالک طریتق لتشتاء اهلل در 

 خواب یا بیداری مشاهده میکند (
پش. بر دنیا نمودن: بعد تهیه وسایل وخوراک و پوشاک عیش در 
خور شأن انسانی؛ پش. نمودن با هر گونته سترمتایته و استبتاب 
خوراک و پوشاک و دیگر وسایل آرامش خانواده ؛ گفتار، کردار 

وازهرچیزی که درقرءان شریتف بته  و بگونه اسراف آمیز  و و و
حرام بودنش دستور اس. دوری جستن؛ کار پرهتیتزگتاران ختدا 

 پرس. اس. 
از دیدگاه من حضرت ابوالمعانی بیدل )رح( مفاد این آیات زیر را 
در همین دوبی. در کوزه نموده:اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ 

 سورۀ البشره  ش0۱۳ش الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ     الخ
خدا یار مومنان اس. که آنها را از تاریکی ها بروشنائی می آورد 
و آنانکه کافر شدند یار آنها بتها هستند که خداونتد آنتهتا را از 

ستوره  (0۱۳روشنائی بتاریکی ها می بَرَد و ایشان آتشیان انتد  )
 کشف االسرار  -بشره

 ش۷۱ش اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاۀٍ      الخ
خداوند روشن دارنده آسمانها و زمین اس.، صف. نور او) در دل 
مومن( مانند قندیلی اس. که در آن چراغی اس. و آن چتراغ،در 
آبگینه ایس. که گویی ستاره ای درخشانی اس.، کته آتتش آن 
قندیل از روغن درخ. زیتونِ برک. کرده افروخته می شود کته 
نه همه خاوری اس.)که هنگام فرو رفتن آب روشنی نبیند( و نته 
همه باختری اس. ) که هنگام باال آمدن آفتاب بتامتداد روشتنتی 

نزدیک اس. که روغن )از   نبیند( ) یعنی همه وق. روشن اس.(
زیادی صافی( بدرخشد هرچندآتش به آن روغتن نترستد! ایتن 
روشنایی آتش عالوه برروشنایی روغن است.! ختداونتدهترکترا 
خواهد به نورخودراه می نماید، و برای مردمان مثالتهتای زنتد و 

 کشف االسرار (۷۱)  خداوند به هرچیزی داناس.
**************** 

که در مسکوبود فرستاد واشک غم وحسرت به چشم پدردورافتاده 
 جاری ساخ. 

وقتی من این سطوررامی نویسم یادم ازسرودزیبایی بهاری خدیجه 
)خانم پروین( میآیدکه دریک رادیو درام نوشتۀ مرحوم کاکتایتم 
استادعبدالرشید لطیفی دراماتیس. ویورنتالتیتست. شتهتیتروقت. 
 زیرعنوان )دخترگل فروش( از امواج رادیوکابل چنین میسرود :
 گل فروشم ز من گلی بخرید         یک دو سه دسته سنبلی بخرید
 گل فروشی چو خودفروشی نیس.      در بهاران غناه گل بخرید
مولف محترم آقای نوری درقسمتی از زندگینامۀ شیتون کتابتلتی 
یادآورمیشودکه شیون یکی ازطرفداران سرسخ. حرک. مشروطه 
خواهان افغانستان بود، هم چنان وی ازشیفتگان اعلیحضترت امتان 
اهلل خان بود وتجدد خواهی ونوآوری های اورا بته دیتدۀ قتدر 
نگریسته واو رابحی  پیشوا ورهبرخود میدانس.  شیتون کتابتلتی 
سخ. طرفدارنهض. وتعالی زن درجامعۀ افغانستان بودو دراین راه 

 نشش عمدۀ رابدوش گرفته بود  
راباآرزوی  «شیون کابلی»معرفی مختصر کتاب مفصل وارزشمند 

خوشنودی مولف گرامی ولی احمتدنتوری بتاذکتریتک قتطتعته 
شعراستاد خلیل اهلل خلیلی )رح( درفراق شیون کابتلتی بته پتایتان 

 میرسانم :
 کنم باز از جور ایّام شیون            که بی روی. امروز شد شام، شیون 

 کنون شاد سازش به دشنام، شیون        اگر باسالمی نکردی دلم شاد 
 نه از سفله مردم به انعام شیون      به دشنام آزادگان رنجه بهتر 

 درین شهربرمن حرام اس. بیتو    که نوشم به شادی می ازجام شیون 
 درین باغ بیتو گناهس. دیدن       به گلهای نغز دل آرام شیون 
 بیاد تو پرواز کردم درین راه      چوشهباز برجسته ازبام شیون 
 برآن عزم بودم که در روزاول     ستانم ز دیدار تو کام شیون 

 نثارت کنم آن قدر الله و گل      که گردی سراپا گل اندام شیون 
 گل اندام گردی به پیری که بودی   به فصل جوانی گل اندام شیون 
 باسپم چنان درتو ازشوق وشادی    که چسپد الف در الف الم شیون 
 چه کردم که ازمن نگیری سراغی     نجاتم ده  از شک وابهام شیون 

 رۀ کوی تو جستم ازهرکه دیدم       چه ازخاص شیون چه ازعام شیون 
 توشب هاکجایی، سحرها کجایی؟     به مهر که دادی دل. وام شیون 
 زمخلص مپوش آن غزالی که کرده    دل مهرجوی ترا رام شیون 

 توجام شیون/  مپوش ازمن آن چشم مستی که بنهاد  به لرزنده دستان 

 هفته نامۀ امید   2601شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : شیون کابلی 
 مؤلف : ولی احمد نوری

 یاد ایامی که ماهم آرزویی داشتیم    
 گردن جان درخم زنجیرمویی داشتیم
 بی سبب بیگانگی دارد به ماپیرمغان   

 بردرمیخانه ماهم آبرویی داشتیم
 کار مازانرو به آه وشیون وافغان رسید  

 کاشنایی ظالمی، بیگانه خویی داشتیم        )شیون کابلی(
مطالعین نهای. عزیز وفرزانۀ جریدۀ مردمی امید ! قبل از 
همه ازتمام دوستان و عزیزانی که نسب. اطالع ازآسیب ناگتهتانتی 
 جسمی ام دعا وپیام پرمحبتی فرستاده اند، اظهارسپام میدارم  

اینک به سلسلۀ معرفی شعرا ونویسندگان وطن، مجموعتۀ 
راکته تتوستط  «شیون کابلی»شعری زنده یادمحمد رحیم ضیایی 

نگارنده ومولف روشن بین ولی احمدنوری برشتتۀ تتحتریترآمتده 
 اس.، به شما ارائه می کنم :

درصفحۀ اول کتاب که دوصد وسی ودو صتفتحته رابتا 
بعضی تصاویرتاریخی در برمیگیرد، شختصتیتتتی چتنتد از ادبتا 

 ونویسندگان آشنای مرحوم شیون چنین می خوانیم :
ازنثرزیبای شیون کابلی بوی متدرستۀ ستنتایتی متی  »

)استادختلتیتل اهلل  «آیدوشعر شیوای او نگه. ندیم و جامی دارد 
 خلیلی(

شیون کابلی مترد ستخت. دانتا، صتاحتب قتریتحته  »
ووطندوس. بود ودین بزرگی برگردن فرهیختتتگتان روزگتارمتا 
دارد  این مرد داستانی ترین ستیتمتای نتهتضت. ادبتی نتودستال 
اخیرکشورماس. وبه دالیل خاص سیاسی تااخیرعمر فرصتی نکرد 
دیده به دیدارخانه وخانواده وزادگاهش روشن کنتد وبتاحسترت 

 )محمداکرم عثمان( «وحرمان زیاد چهره درنشاب خاک کشید 
 یاد )شیون( کی شود زایل ز ذهن روزگار

 چون که برتن کسوت عشق وطن پوشیده اس.
 قدردان محب. یکرنگیس.)بهروز( از ازل

 تا ابد از فرقه و اهل فرق رنجیده اس. )محمدحسین بهروز(
آقای ولی احمدنوری ضمن عرض مرام خودمی نویسد : 

خوانندۀ محترم ! من به این مفکوره اقدام به تحریراین اثرکردم  »
تاباشدکه به نوبۀ خودوبه اندازۀ توان وامکانات متادی ومتعتنتوی 
خویش، آن وطنداران ارجمندخود راکه عتمتری را درراه عتلتم 
وعرفان صادقانه خدم. نموده اند واکنون بین ما نیستند متعترفتی 

 «نمایم 

من درایتنتجتا  »همانان ناشرعزیز درپیشگفتارش نوشته: 
قصد ندارم که زندگی وهمه ارزشها ودستآوردهای شعری شاعر را 
مورد بررسی قراردهم ویا نشدی به اشعارش بنویسم، بلکه میخواهم 
بگویم که خوشبختانه درارتباط نزدیک باشاعر )شیون کابلی( بسی 
اوقات ازشنیدن اشعار واز گرمی احساسش لذت برده ام و ازخوان 
پرفیض معرف. واخالق شایسته وانسانی اش پند وانتدرزگترفتتته 

 «ام   

بهرحال طوریکه درقسمتی اززندگینامۀ شتیتون کتابتلتی 
خوانده ام، شیون کابلی درجوانی بامردان هنرمند، ادیب وروشتن 
ضمیر همعصرخودمعاشرت داشته واز جملته بته متحتمتودطترزی 
نویسنده ویورنالیس. وشاعرشیواکالم وق. عالقۀ بسیار دوستتتانته 
وروابط شفیشانه داشت. وازختدمتات او درنشترمتجتدد ستراج 
االخباربحی  اولین جریدۀ سیاسی واجتماعی کشور به نتیتکتویتی 

 یادمیکرد، واین شعررا همیشه زمزمه میکرد :
 بیا ببین که درجهان چگونه گشته کارها
 جهان جهان ریل شد زمان زمان طار ها

 چه بحر هاکه پرشده چه خشکه ها بحارها
 چه کوه هاشگاف شد گذش. ازآن قطارها
 جهان جهان علم وفن زمان زمان کار ها
 بس اس. صید بودنه میان کشتزار ها !

مرحوم شیون کابلی ازخط حرک. نادرخان انتشادمیکردومیگفت.: 
من طرفدار این نیستم که مردم را ازاینکه ازراه به چاه متیترونتد »

 کمک ورهنمایی نکنم:
 چومی بینی که نابیناه وچاه اس.     اگرخاموش بنشینی گناه اس.

شیون کابلی قبل ازینکه ازوطن دور ومهاجر سترزمتیتن  »
دیگران شود، مدتی درشهر امام صاحب وهم دربتدخشتان اجترای 
وظیفه نموده اس.  وقتی او افغانستان را بنابرعواملی که درکتتاب 
ذکرشده اس.، ترک کرد، دختر عزیزش خدیجه) بعتدهتا ختانتم 
پروین، نخستین بانوی آهنگ سرای کشور( طفل کوچکی بتود    
سالیان دراز قلب این پدر درفراق اولین فرزندش وهم از متادرش 

 پیامی نداش.  سیزده سال بعددخترک نامۀ نوش. وبرای پدر 

ذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَی  فرماید:ش چناناه در آیه دیگرسوره محمد می
آن )سرانجام(بتایتن  (۵۵) لَهُمْ   الَّذینَ آمَنُوا وَ  َنَّ الْکافِرینَ ال مَوْلی

)کسانی کته   سبب اس. که خداوندیارمتمنان اس.؛ امّا کافران
( ستورۀ ۵۵)  فهمیده به آیات قرءان پش. نموده اند( یار ندارند!

 محمد  کشف االسرار
ال یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إاِلّ وُسْعَها لَها ما کَسَبَ.ْ وَ عَلَتیْتهتا مَتا  »

بر هیچ نَفسی تکلیفی نهاده نشتده متگتر «( 011اکْتَسَبَ.ْ      الخ)
و آنتاته بتدی  به سود او، باندازه ای توان آن، هرچه نیکی کند

به زیان اوس.، خدایا مارا به گناه مگیر، اگر فراموش کنیتم  کند
یا خطایی کنیم،خدایا برما گران باری روا مدار آنگونه کته بتر 
پیشینیان رواداشتی و بر ایشان نهادی، خداوندا بر مامنه آناه مارا 
توان آن نیس. و مارا ببخش و بیآمرز مارا، و رحم کن  تو خدای 

کشتف  - مائی، مارا یاری ده بر گروه کافران  ستوره بتشتره 
 االسرار

به معنای آگاهی نداشتن و  «کُفر»کافر در لغ.، از ریشه 
 به معنای پوشش اس.  «کَفر»انکار یک چیز، یا از ریشه 

الشوم الکافرین: مایان که آیات قرءان کریم را میخوانیم و 
میدانیم؛ اما هرچیزی که درقرءان شریف نهی شده مانند: شریک 
دانستن به خدا، بی باوری به پیامبری حضرت محمد)ص(، زنتده 
شدن بعد مرگ،ندادن حق میراث به فرزندان دختری و هتمتستر، 

دروغ    خوردن حق بیوه و یتیم، همسایه و خدمتگاروو همانتان
و تهم. بستن، پش. سرگویی، دس. برد در بتیت.   گفتن ، بهتان

المال، رشوت دادن و گرفتن، زنا و لواط نتمتودن؛ نتاراست. را 
میباشد با آنتکته متیتدانتیتم نتارواو   راس. گفتن ودیدن و و و

اس.، مرتکب می شویم پس ما همانند پیشینیان داختل   ناشایس.
 قوم نادانان )جاهل( و منکران حق)کافرین( می گردیم 

شود کته دیتن  در اصطالح فشهی، کافر به کسی گفته می
بنابراین، هم  را نپذیرد  اسالم یا یکی از دستورات )امر و نهی( آن
ها، یتا پتیترو دیتن  کسی که پیرو هیچ دینی نبوده، مانند دهری

شتود و  دیگری اس.، مانند مسیحیان و یهودیان، کافر نامیده می
 هم مسلمانی که یکی از دستورات اسالم را انکار کند 

جهاد اکبر ) بانفتس( است.   جان گر حضرت ابوالمعانی
بته  )حیوانی، انسانی، الهی( دارد را بتایتد نفس آدمی که سه الیه
 مرحله نهایی برسانیم 

،حتتشتتیتتشتت. هتتر ۵متتعتتانتتی و متتدارج نتتفتتس:
]قتدیتمتی[   0]قدیمی[ تن؛ جسد؛ شخص انستان   ۷جان   0چیز 
نفس اماره بست: نفس شیطانی که انسان را به هتواوهتوم  ش خون 

لوامه: ]قتدیتمتی[ نتفتس   نفس ش دارد   وکارهای ناشایسته وامی
کننده که انسان را از ارتکاب کارهای نتاپستنتد متالمت.  مالم.
نفس متطتمتئتنته: قتوۀ  ش دارد   کند و از کردار زش. باز می می

روحانی که خاص پیغمتبتران و پتیتشتوایتان دیتن و زاهتدان 
نفس ناطشه: نفس ناطق؛ نفتس  ش وپرهیزکاران اس.؛ وجدان آرام 

  / فرهنگهای قرءانی، المنجد، دهخدا و عمید  انسانی
من خویشتتن  ش۱۷وَمَا  ُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَۀٌ   الخ ش

را مبرا از از گناه نمی دانم، و بدانم که تنِ آدمی گتنتهتکتار)بتی 
نهای.( بدفرما و بد آموز اس.، مگر آنکه خداوند مرا ببخشاید و 
نگه دارد، که خداوند من عیب پوش و آمرزنده و بخشایتنتده و 

 کشف االسرار سورۀ یوسف  (۱۷) مهربان اس. 
شاى نفس آرمیده و دل بتر 0۳ش یَا  َیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۀُ

 (0۳یشین )
نفس مطمئنه، نفس آدمیس. که باور استوار)ایمان یشتیتن( 
به خدا دارد و به قضاء الهی راضی و دلش آرام به آرامش یشتیتن 
اس. و هیچ شک و تردید در آن نیستارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضتِتیَتۀً 

بازگرد بسوی خدای خویتش،پتاداش گترفتتته و  ش01ش مَرْضِیَّۀً
 (01کردار خود پسندیده و، خداوند از تو پسندیده )

و در میان بندگان متن درآى ) ش02ش فَادْخُلِی فِی عِبَادِی
( }ای ۷2و دربتهتشت. متن درآی ) ش۷2ش (وَادْخُلِی جَنَّتِی02
 کشف االسرار -سورۀ الفجر  )باوجدان( آرمیده{ نفس

 از تعلق رستن، آسان نیس. بی سعی جنون
 آید به زور، خار دامنگیر شرم بر نمی

 کار خلق غافل را، همین با پوشش افتاده اس. 
 کاش این تدبیرها را، باشد از تشدیر شرم

 گر تکلفها نباشد، سد راه مف. رندان
 ازار افتاده اس. از هند، تا کشمیر شرم  بی

 ایم بیدل! آن قرآن که ما، درم حضورش خوانده
 متن آیاتش تحیر دارد و، تفسیر شرم 

رَبَّتتنَتتا عَتتلَتتیْتتکَ تَتتوَکَّتتلْتتنَتتا وَإِلَتتیْتتکَ  َنَتتبْتتنَتتا وَإِلَتتیْتتکَ 
رَبَّنَا  خداوندابه تو توکل میکنیم، و به تو باز میگردیم  0ش الْمَصِیرُ

لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَۀً لِلَّذِینَ کَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَتا إِنَّتکَ  َنْت.َ الْتعَتزِیتزُ 
 ش ۱ش الْحَکِیمُ

پرورد گارا! مارا آشوبگر )شک و گمان افزودن( کافتران 
 (۳مکن ومارابیآمرز وتویی آن عزیزی که کسی باتو نتاود)ص
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 هفته نامۀ امید  2601شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 داالم ، تکسام                                 رحیم شنسب
 کودکان قربانی بزرگ تاریخ معاصر افغانستان  
جنگهای چهل ساله مصیب. بزرگ و سبب تختریتب نتهتادهتای 
مادی و معنوی کشور بوده پیأمد های آن  تا صد سال دیگرتتداوم 
خواهد داش. ، غنای واقعی کشور ها قوهء بشری  نس. وهتمتیتن 
قوهء انسانی توانا و رسالتمند تاریخ ساز ،و عتامتل قتدرت،قتوت 

 ،ثروت وترقی اس.  
با تآسف که شرایط امروز کشور از داشتن نسل فردای رسالتمند 
و سالم مارًا بی نصیب میکندوضعی. امروزی کودکان ونوباوگتان 
در افغانستان قابل تشویش بود واس. ، باید یادآورشدکه بتاالختره   
قدم مثبتی در عرصه حفاظ. ازحتشتوق و حتمتایتهء کتودکتان 
تسوید،و إنفاذ قانون مربوط قدمی برداشته شد واین قانون قبال بته 
فرمان تشنینی مرعی األجراء شد و برای تائید به پارلتمتان إرجتاع 
شده بود ، متأسفانه پارلمان یا همان ولسی جرگه مدتها از بحت  و 
إنفاذ این قانون طفره رف. زیرا به  مذاق وسلیشه ء بنیاد گرایان و 
عشبگرایان برابر نبود ، این قانون با فرمان تشنینی ریاس. جمتهتور 
نافذ شد ، ازآنجائیکه بر طبق موازین قانون اساسی تایید پارلمان را 
متشاضی بود پارلمان بعد از غور و بح  های زیادعلی رغم مشاوم. 

قوم تائید کند اما این  ۷2عشبگرایان ، توانس. قانون را در جلسهء
مشاوم. ها کار خود را کرد و قانون نافذ شتده دوبتاره تتوستط 
پارلمان باطل شد  این خالصهء ماجراء از رویداد إنفاذ و ابطال این 

 قانون بود که از طریق اخبار مطلز شده ام 
 ترقی های عالم رو به باالس.           ما از باإلبه پائین می ترقیم 

جهان ، عربستان سعودی را کشور ی با قوانین و کلار عشبگترا  
ومحافظ کار می شناختند ، درین کشور ساالنه پتنتجتهتزارازدواج 
دختران زیر سن صورت می گیرد ،درعربستان سعتودی، پتس از 

سالته در ایتن  12جنجالی که ازدواج دختری هش. ساله با مردی 
کشور به وجود آمدقصد  کردندتا  قانون ازدواج خرد ستاالن را 
تغییر دهند   قوانین سعودی اخیر  سن ازدواج و رسیتدن بته ستن 

سال تثبی. کرد،  حالًا بیائید واز افغانستان بشنوید که با  ۵1رشد را 
وصف إنفاذ قانون نو که سن رشد و سن ازدواج را برای دختتتران 

سال تعین کرده ولی جمعیتی از عشبگرایان خالف اقتتتضتاءات ۵1
عصر وزمان و نظر داش. روحیهء حشوق بشتری و دلستوزی بته 
حشاوالد وطن واوالد خود مخالف تعیین سن معینه برای حدود ستن 
رشد ، ازدواج و پذیرش مستلی. های مدنی و جنتائتی انتدو بته 
گفتهء یکی از مالهای دیپلومدار که چندی بیش فتوا داده بتود و 

 نکاح دختر چهار ساله را هم شرعآ جائز شمرد ! 
کشته وزخمی شدن هزاران طفل کشور درجنگهای تروریستهای 
وحشی ، و درنتیجۀ فعالیتهای نظامی ، اشتغال هزاران طفل به کتار 
های شاقه، دور بودن ملیونی  طفال از موهب. درم و تتعتلتیتم ، 
استخدام خردساالن درصفوف جنتگتنتدگتان ، گتروگتانتگتیتری  
واختطاف  طفال ، تجاوزجنسی بر طفال حتی درمساجد و متدارم 
دینی وحش.  ورترین  خبار رویدادهای قرن بیس. ویک اس.  به 
گزارش خبرگزاری رویدادروز، بربنیاد آمارهای که در گتزارش 

کودک کشته و بیشتر  ۷۱22تازه سازمان ملل ارایه شده نزدیک به
تن  درین سه سال اخیر  زخم برداشته انتد   کتودکتان  ۵2222از

درصد کل تلفات غیرنظامی در اینکشور را تشکیتل  ۷2نزدیک به 
 دهند  می
گزارش اسپوتنیک به نشل از تلویزیون یک، صندوق جتهتانتی  

 1۳2حمای. از کودکان )یونیسف( گزارش داده  که کم از کتم
 02۵۳تا  02۵۷هزار کودک زیر پنج سال در نتیجه بحران از سال 

شمول افغانستان،کشته شده اند  ایتن  در ده کشور بحرانی جهانی به
 هزار تلفات نظامی در زمان مشابه اس.  ۵۳۱شمار بیشتر از 

( مکتب دخترانته ۷2طالبان وحشی ضد فرهنگ و انسانی. اخیر  )
را تنهادروالی. سرپل مسدودکردند)این یتک نتمتونتۀکتوچتک 
ازتخریبات حریق و انسداد هزاران مکتب درین سالها در افغانستان 

 اس. (
در هجده سال گذشته، میلیاردها دالر به نام بازسازی و کمک به  

ی افغانستان، توسط دول. و نهادهای ختارجتیتبته مصترف  توسعه
دار شتدن کستانتی شتد کته عتامتل  ی آن سرمایته رسید  نتیجه

عتنتوانترهتبتران  ماندگی و تداوم جنگ استند  کسانی که بته عشب
کنند و یتا کستانتی کته در ارگ  سیاسی و قومی نشش بازی می

 کنند  اند و با سیاس. نادرس. حکوم. می نشسته
مخالف. عناصرارتجاعی باراول نیس. که اکنون در مشابل یتک 
قانون ضروری ، انسانی و حیاتی برای حفظ و حتمتایتهءحتشتوق 

پغمتان  ۵200کودکان کشور جبههء می گیرند درلویه جرگه سال 
که غرض بح  وتصویب قانون اساسی دایرگردید مختالتفتتتهتای 
نورالمشایخ مجددی فضای لویه جرگه را مغشوش ستاخت. و بتا 
قوانین ممانع. ازدواج  طفال مخالف. کرد و قتوانتیتن متذکتور 

 تصویب شده نتوانس. !
 درین صد سال جهان بکجا رسید و ما بیشتر و بیشتر به عشب روانیم 

مطابق به احصایه های ملل متحد در طول یک دهه گذشتته هتر 
 2مورد تجاوز به حشوق کودکان رخ داده اس.  ازآنجمله  0۱روز 

 طفل روزانه در کشور کشته یا زخمی می شوند  گزارش یونیسف 

افزاید که حتی همین رقم هم شاید تنها نوک کوه یتخ بتاشتد،  می
رود هزاران مورد ازحمالت بر علیه کودکان در  چرا که گمان می

 خبری انجام شده باشد  بی
میلیون کودک آواره جنگی  1.2آمار نشان میدهد که  در حدود   

های موقت. ستپتری  در سراسر اروپا و آسیا زمستان را در پناهگاه
خواهند کرد   در مورد  طفال گرسنه،جنگ زده ، بتی سترپتنتاه 
،تح. تجاوز جنسی ،کار شاقه، محروم درم و تعلیم ،اسیر ازدواج 
اجباری ، معروض در خطر جنگها وغیره مربتوط بته کشتور متا 

 افغانستان بهترس. هیچ مپرسید  !
( 00یک مستل ادارهء کار و امور اجتماعی در کابل می گوید : )

درصد کودکان به مکتب دسترسی ندارند  ارقامی که ماداریم شش 
میلیون کودک، سخ. در معرض خطر وجود دارد که وضتز سته 

کننده اس. و در یک وضعتیت. اضتطترار  میلیون آن خیلی نگران
قرار دارندش از کودکان دارای معلولی. جسمی و ذهنی در کشتور 
 از کدام  مار و چه نوع تدابیر حمایوی برای تان صحب. کنیم؟ 

عناصر پس رو در مشابل تصویب قانون جدید قد علم کرده اند در 
حالیکه در طرح قانون حمای. از کودکان، برای نخستین بار بترای 

اس. قانون متذکتور  عامالن باه بازی مجازات در نظر گرفته شده
سال گذشته به فرمان تشنینی توشح و نافذ شده بود اعضای مجلتس 

 ۷2قوم این قانون را تصویبکردند؛ اما در نشس. عمومی  ۵1در 
 اعتبار اعالم شد  قوم دوباره بی

از  خرین خبرمبنی بر تجاوز معلمین مدرسهء دینی در بتادغتیتس 
ساله خبر شدید ؟ ازین تتجتاوزات جتنتستی در  1باالی دخترک 

مکاتب ، در مدرسه ها و مسجد ها برایتان صد ها خبر و إحصائتیته 
را می توان به ارقام و ثبوت اریه کنم )آخرین اخبار از کتودکتان 

 مدرسه ها و مکتب ها در والی. لوگر حکایات تلخ دارد(
مطالب پیرامون ظلم، تجاوز جنسی ، سوء استفاده ، متحترومتیت. 
حشوق تعلیم ، کار اجباری ، ازدواج اجباری باالی  طفاالستفاده از 
 طفال در جنگها وغیره مصیب. ها که کودکان یا نستل آیتنتدهء 
بشری. و کشور افغانستان  به این فاجعه معروض انتد هتر چتنتد 

 بنویسیم و بگوییم بازهم کم اس.  
قابل یاد آوریس. که سفیران کشورهای فنلند، ناروی ، سویدن ، 
دنمارک و هالنددر افغانستان ضمن دیدار شان با متعتاون رئتیتس 
جمهور نگرانی شان از عدم تصویب قانون حمای. از حشوق اطفال 

 ابراز نمودند  
امیدوارم تااصلی ترین ، مهمترین مسئله که حراس.،حتفتاظت. و 
حمای. حشوق کودکان و نسل آینده و امید کشور اندنباید قربانی 
جهل و تعصب شود  جای خوشیس. که عدۀ ازهمتوطتنتان بتادرد 
وآگاه در مورد این معضله صدابلند کرده اند وحتی فراخوان نتام 
نویسی امضای پیشنهادی را به نشررسانیده اند تاباشدچند عنصر ی 
که خود را تیکه دار شریع. می دانند ولی از همین دین و شریع. 
خود کوچکترین علمی. و فهم الزم ندارندمانز رفز معضلتهء ایتن 

 مسئلهء حیاتی نسل های آیندهء کشور نشوند  
نوشتۀ ازمحترم بشیرانصاری اندرین زمینه چنین است. :دفتاع از 
حشوق بشر به صورت عام و از حشوق کودک به صتورت ختاص 
یک وجیبهءدینی و اخالقی اس.  در مورد تتعتیتیتن ستن دقتیتق 
کودک و نیز زمان پایان دوره  کودکی در نصوص معتتبتردیتنتی 
یعنی قرآن مجید و احادی  قطعی الثبوت و قطعی الداللته نتبتوی 
حکم صریحی وجود ندارد، و به همین عل. اینموضوع در متیتان 

سالگی  2فشهای بزرگ اسالم محل اختالف واقز شده اس. واز سن 
سالگی طرفدارانی داشته اس. مشهورترین چهره فشتهتی  ۵2تا سن 

برجسته تاریخ اسالم حضرت امام اعظم ابوحنیفه، از پترچتمتداران 
را  ۵2و یا  ۵1بزرگ عشالنی. دینی، از جمله کسانی اس. که سن 
اند  شمس االئتمته  سن تکمیل کودکی و ورود به بزرگسالی دانسته

سرخسی می گوید: شو ما بلوغهما بالسن فشدر  بوحنیفۀ رحمه اهلل 
تعالى فی الجاریۀ بسبز عشرۀ سنۀ وفی الغالم بتسز عشرۀ سنۀ وفتی 
، 1کتاب الوکالۀ ذکر فی الغالم ثمان عشرۀ سنۀ  ش )المبسوط، ج 

، چاپ دارالمعرفه، بیروت( ترجمه: امادررابطه بته بتلتوغ ۱۷ص 
سال ودر  ۵۳دختر وپسربرمبنای سن،ابو حنیفه درقسم. دختر آنرا

سال تخمین نموده و در کتاب )وکاله( در قستمت.  ۵2قسم. پسر 
 سال ذکر کرده اس. ش ۵1پسر

در این دیدگاه تنها به ظاهر برخی روایات اکتفا نشده و نیز برخی 
تغییرات عضوی و فیزیولوییک مبنای تکتمتیتل دوره کتودکتی 
دانسته نشده اس.، بلکه پختگی متکامل وهمه جانبه شخصی. انسان 
درابعاد جسمی، عشلی، عاطفی، اجتماعی وتعلیمی معیارقرار گرفته 

های عتلتوم متعتتتبتر امتروزی متانتنتد  اس.  این دیدگاه با یافته
شناسی، بیولویی، فیزیولویی، و نورولتویی، و  روانشناسی،جامعه 
ختوانتی دارد از  های علوم تربیتی و فلسفه اخالق هم همانان یافته

های بین المللی، بته صترف نتظتر از  همین روس. که کنوانسیون
را مرزکودکی و  ۵1ها و مذاهب در این باب، سن  تفاوت فرهنگ

اند  اغلب کشورهای جهان وبسیاری ازکشور بزرگسالی تعیین کرده
 ( ۳)ص 

 داکترمحمدحیدر 
 سابق مدرم درفاکولتۀ حشوق وعلوم سیاسی کابل

 عرض شکران به دوستان
به کوشان عزیز ومحترمه داکترصاحبه خانم شان، ازبترادر 
عزیز و محترم آقای قوی کتوشتان)استمتای واقتعتاٌ بتامستمتا!(، 
مبارزصف اول نشرات آزاد چه درقرن گذشته وچه درایتن ستده، 

امید جمتالت  ۵20۱که به این خادم صدیق معارف وطنم درشماره 
افتخارآور فرموده اس.، ابرازممنونی. متیتنتمتایتم وهتمتاتنتیتن 
دعاوشادباش به محترمه داکتر صاحب خانم محترم قوی جان کته 
درجه. تنویر ذهن وطنداران کشور ماشانه به شانه بتاشتوهترشتان 

 کوشان اند !
بیس. ونهمین سال امید، که عنشریب خواهدبود، مبارک بته 
شما جورۀ واقعا مبارز و به همه هواخواهان امیتد، جتور بتاشتیتد 

 والسالم
وهم چنین به جناب داکترصاحب شهرانی از کلمات والفاظ 
نهای. دوستانۀ که دوس. عزیزالشدرم پروفیسرداکترعتنتایت. اهلل 
شهرانی درمشالۀ تح. عنوان استاد داکترمحمدحیتدر درخصتوص 

نشتریتۀ ۵210کلمۀ افغان چه می فرماید؟ به این مخلص درشمارۀ 
محترم امید مکررا ابرازداشته اند نهای. شکرگزارم وبنده نتیتزبته 
جناب داکترصاحب اخالص همیشگی واحتترام کتامتل ختویتش 
راتشدیم میدارم، آرزو دارم تاآن مشفق دورافتاده ودوس. ایام پار 

 باخوشی ومسرت بسر برند! 
دوس. گرامی آقای شهرانی چنین میتفترمتایتنتد: متشتالتۀ 
پرمحتوای شان)مشالۀ این جانب( را اوال باتردید وشک متطتالتعته 
کردم ولی چون به اتمام رسانیدم دانستم که منظوراستاد بازهم بته 
معنای اتحاد، برابری، یکرنگی وهتمتآهتنتگ ستاختتتن جتامتعتۀ 
کثیرالملتی)افغانستان( میباشد  داکترمحمدحیدر باآوردن مثالهتای 
زیاد درخصوص کلمۀ افغان که بایدتبعۀ افغانستان خودرا بگوینتد، 
طرفداری میکن و طرفدار آن میباشدکه مردم افغانستتتان ختودرا 
افغان بگویند، عیبی ندارد  هدف استاد همآهنگی هموطنتی است. 
وبس   بلی به یشین که استادشهرانی ازمشاله ام بترداشت. بترحتق 
داشته ودرک صحیح نموده اس.  منظوراینجانب درین مشاله، البتته 

 مثل همیش، چنین بوده وخواهدبود 
جناب داکترشهرانی درهمین شمتاره ازفتدرالتی ستاختتتن 
افغانستان هم مشاله دارند ودالیتلتی هتم ارائته کترده انتد، بته 
داکترمحترم بعرض میرسانم که قریب بیس. و چتنتدستال قتبتل، 
بگمان اغلب در سال اول یادوم نشراتی همین نشریۀ محترم امتیتد 
تح. عنوان)چه نوع دول.( در ردنظریۀ فدرالیسم نوشته بودم کته 
واقعات از آن زمان تا حال نظرم رادرباره پیوسته تایید وتتشتویت. 
نموده اس.  اگربرادر مشفق وگرامی جناب کوشان خواسته باشتد 

 میتواند قسمایاکل آن مشاله را مجددا بااین نوشته نشرفرماید  
بهرحال این مخلص چه بیس. واندسال قبل وچه امتروز بتا 
فدرالیسم کدام مخالف. قطعی نداشته وندارم، کامال آگاهتی دارم 
که افغانستان تشریباجمز بزرگی ازکشورهای جهان طبیع.، زمینه و 
خصل. فدرال شدن دارد، اماجه. تحشق چنین یک ساختارسیاسی 
باید قبال شرایط اجتماعی، فرهنگی وشعور سیاسی کافی درکشتور 
خلق شده باشتد  حتالل مشتکتالت کشتورمتا درحتال حتاضتر 
ساختارفدرال بوده نمی تواند وفکرمیکنم که فدرالتیتستم درحتال 
حاضرنسخۀ مجرب برای مانخواهد بود  می ترسم که پیاده کتردن 
 سیستم فدرال ضربۀ نهایی به پیکرزخم خوردۀ افغانستان گردد!

تعیین کنندۀ سرنوش. انسان بازهم خودانسان است.:)ان اهلل 
یایغیرما بشوم حتی یغیرو مابانفسهم ( فعال وطن متابته یتکتتتعتداد 
انسانهای آگاه باضمیروآراسته با فرهنگ معاصرضرورت داردنه به 
روشنفکران قالبی، بی وجدان وعوام فریب! قانون اساسی مایتکتی 
ازبهترین درمنطشه اس. که بایدازآن پاسداری نمود  آزادی بتیتان 
درافغانستان رشک بساکشورهاشده اس. که جه. نتگتهتداری آن 
باید دریک صف ایستاد  عناصرآگاه وطتنتم وظتیتفته وجتدانتی 
دارندتادس. اتفاق بهم دهند وجه. دفاع ازآزادیهای دموکراتیک 
شان، عراقیها، ایرانیها وتونسی ها به قربانی های نهایی آماده باشند  

 سالم وجورباشی وطندار ! /
******************** 

 دنباله ازصفحۀ پنج((پاسداری اززبان مادری )
ویکتور هوگو گفته پنجاه سالگی جوانی دورۀ پیری است. 
که عشل وایمان و ادبش روبه تکامل میباشد  زندگی تراییدی اس. 
برای کسی که احسام دارد و کمیدی است. بترای آنتکته متی 
اندیشد  بلی کردم زعشل سئوالی که مگرایمان چتیتست./ عتشتل 

 برگوش دلم گف. که ایمان ادب اس.!
آدمیزاد اگربی ادب اس. آدم نیس.، فرق بین بتنتی آدم 
وحیوان ادب اس.، بلی منتظر نباش کسی برای گل بیاورد، ختاک 

 را زیر وروکن بذربکار، ازآن مراقب. کن، گل خواهدداد  
دربخش بعدی دربارۀ یک شخصی. ملی و جهتانتی یتعتنتی 

 محمدماتیرصدراعظم مالیزیاعرایضی دارم /)ادامه دارد(
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 هفته نامۀ امید 2601شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 سلور سپرنگ ، مریلند                          مریم سلیمان
 نامۀ مهربانانه ازیک هموطن ارجمند 

یکی ازمشترکین جریده نامۀ عنوانی مدیرمسئول نگاشته اند، کته 
 فشردۀ ازآن به نشرمی رسد  

جناب شخصی. فرهیختۀ محترم آقای کوشان گرامی ! متن 
همیشه مطالب و اخبارمعتبررا درجریدۀ بسیارارزشمتنتد امتیتد از 
آدرم شماهمواره تعشیب مینمایم  می بینم که امید همواره روزنتۀ 
برای دردمندان دورازوطن آبایی شان میشود و واقعا داشتتتن ایتن 
جریدۀ معتبر وپرتیرای درآسمان مطبوعات وطن ودورازوطن یتک 
غنیم. بزرگ محسوب میشود  بیش ازربز قرن نشرمتواتر ومسلسل 
امید کار ساده وآسان نیس.، ویشینا جناب شمتابتا بترده بتاری و 
زیوردانش ودرای. درحساسترین برهۀ کشور جه. روشن ساختتن 
بیشتراذهان عامه، امید راروانۀ منازل ارادتمندان وعالقمنتدان متی 
کنید این خودشیوۀ خردمتنتدان شتمتاست. کته درقتبتال وطتن 
ووطنداران دارید وموی سیاه تانرا باوضاح. وابرازحشیش. سپتیتد 

 ساخته اید  رحم. خداوند برشما باد  
همانان همسرمحترمۀ تان جناب داکترثمیلته کتوشتان نتیتز 
درکنار کارهای ادارۀ خانه وامورمحوله درامور مطبوعتاتتی شتمتا 
راهم یاری و مددرسانی میکنند به همین مناسب. خدم. شتان هتم 

 ارادت و آفرینی عرض میدارم  
اجازه بفرمایید ازراه دور ولی به تصورم ازنزدیک دستتتهتای 
تانرابفشارم وببوسم و ازایتنتهتمته زحتمتات قتابتل وصتف تتان 
سپاسگذاری کنم  هرچنددرین اواخرمدتی ازتعشیب مسلسل جریده 
دورماندم ولی شخصی. گرامی ودوس. قابل افتخار همۀ ماجنتاب 
مشتاق نوری صاحب متصدی برنامۀ وزین دریاۀ سخن، که هر ماه 
سه ساع. پی درپی رنگین و وزین وپترمتحتتتوا دارنتد، آدرم 
جدیدتان را به من لطف کردنتد، ازایشتان مشتکتور ومتمتنتونتم 

 وشناسایی شان مفتخرم 
جناب کوشان، همانطورکه شما زاده ومتعلق به یک خانتوادۀ 
علم پرورهستید، من هم منسوب به یک خانوادۀ فرهنگی هستم که 
جدّ بزرگوارم جناب جن. مکان استادهاشم خان شتایتق افتنتدی 
هستند  من درصدد نگارش یک اثردربارۀ کتارکتردهتای جتنتاب 
جدبزرگوارم میباشم، اگرچه یک متادرهستتتم ولتی متیتختواهتم 
دراوقتتات فتتراغتت. ازدغتتدغتته هتتای روزگتتار بتتتتتوانتتم یتتادی 
ازجدبزرگوارم، آن دانشمند مدبر وفرهیخته هم داشته باشم تا برای 
نسل آیندۀ خانواده یک بیوگرافی بویژه درامور فترهتنتگتی آن 

 بزرگوارباقی بماند   
 باعرض حرم. وارادت، وطندارشما، مریم سلیمان /

بانو مریم سلیمان گرامی، مژدۀ بتزرگتی دادیتد، هتر اداره: 
بخشی از بیوگرافی شادروان جناب استادشایق افتنتدی بتزرگتوار 
رانوشتید، لطفا یک نسخه به امید بفرستید، تا کامل شدن آن، شمتا 
متن آماده برای چاپ می داشته باشید وخوانندگان امید هتم ازآن 

 مستفیدمی گردند  سعادتمند باشید /
**************** 

وزیرخارجۀ ایاالت متحده بدنبال اعالم پیروزی مورالس، کمسیون 
گویامستشل انتخابات بولیوی رابه تالش برای تغییرآرا متهم کترد، 
هیئ. ناظرسازمان کشورهای امریکایی متوستوم بته)او ای ام  
نیزدربارۀ نحوۀ شمارش آرا ابرازنگرانی نمودند  باالخره بعدازفشار 
های داخلی وموضعگیری های بین المللی مورالس روزیتکتشتنتبته 
اعالن نمودکه دوباره انتخابات رابرگزارمیتکتنتد وافتزوداعضتای 
کمسیون انتخابات رانیزتغییر خواهد داد وگویا رای های آنانانتی 
واین چنینی راهم شفاف سازی خواهد کترد، ولتی اعتتتراضتات 

اکتتتوبتر  0۵وموقفگیری بشدت وحدّت ادامه یاف. تااینکتهتروز
باانتشار این خبرهمراه تصویرمورالیس که رئیس جمهورمستتعتفتی 
بولیوی ازمکسیکو پناهندگی دریاف. نمود وطیاره اش به پایتخت. 
آنکشور فرودآمد ومارسلو ابرارد وزیرخارجۀ متکتستیتکتو ازوی 
پذیرایی کرد  بدین ترتیب طغیان متردم متورالتس راسترنتگتون 

 ساخ. 
این بخش این سلسله رابه دوس. بزرگوار وهتمتکتارستابتشته دار 
مطبوعاتی ام اهدا مینمایم، بلی این بخش رابه شخصی. ارزنتده و 
برازنده داکترعنای. اهلل شهرانی شخصی. چندبعدی که ستالتهتای 
زیاد درمطبوعات باهم همکارهستیم، واز زمانیکه بتحتیت  رئتیتس 
عمومی اتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان انتخاب شدند، بحی  
معاون شان ایفای وظیفه کرده ام  بنده همواره درطول چتنتددهته 
کاردر مطبوعات ازتشویتق هتاورهتنتمتودهتای عتالتمتانتۀ شتان 
برخورداربوده ام  در سالگردهای من درماه اگس. ازاولین هاست. 
که زادروزمراتبریک میگویندو بارها به قلم زیبای شان سوانح مترا 
درمطبوعات نشرنموده اند  درماه اگس. گذشته که تبریکی دادند 
ومراباعینک نمره داردیدند گف.: نوری عزیز نزدیتک شتان بته 
مرزپنجاه سالگی مزایا ومعایبی دارد، کلمات روزنامه هاوکتتابتهتا 
راازنزدیک نمی بینی ولی احمق هارا ازدورمی بینتی وتشتختیتص 

 میدهی !
 جهان آدمی در علم باشد    کمال آدمی درعلم باشد

اگرخداوندبزرگ توفیق ومجال وسالمتی ارزانی فرماید باتوکل به 
ذات اقدسش درخدم. خواهم بودوتشکرکه عزیزان زیتادی زاد 
روز مرادرفیسبوک وایمیل ودریاۀ سخن تبتریتک گتفتتته انتد، 

 درحفظ و عزت الهی باشند  )دنباله درصفحۀ پنج(
 

 شمال کالیفورنیا                     مشتاق احمدکریم نوری 
 پاسداشت زبان مادری

 وحرمت فرهنگها مورد تاکید وتاییدملل متحد ویونسکو 
درحشیشت. دودهتۀ  0202(: باشروع سال جدیدعیسوی0۵)بخش

قرن دارد می گذرد، وتکنالویی جدید ونوین ومعلوماتی دردنیتای 
دیجتالی و مونوکلتور روز تاروز باپیشرویهاو نوسانات بتزرگ و 
عظیمی همراه اس.، وکشورهاوملتها با اتخاذ تصتامتیتم صتحتیتح 
ودرس. راههای خودرا درمی یابتنتد وبته متدارج عتالتی ختود 
رامیرسانند  حکوم. هاودولتها هم روزتتاروزبتاروشتهتا، اصتول 
وضوابط واسلوب نووتازه خود را وفق میدهند  انتخابات مینمایند، 
الجرم نتایج رااعالن میکنند، زمانی که کوتاه آمدند ومشصرشناخته 

 شدند، بدون تعلل استعفامی دهند، معذرت میخواهند  
درهمین تازگیها سوسیال دموکراتها دخترخانمی راکه جوانتریتن 
صدراعظم تاریخ کشورشان فنلند میباشد برگزیدند  بلی ساناماریتن 

ساله رابه نخس. وزیری برگزیدند  )باشکه لتومتری وزیترهتم ۷0
نوشته کنم اگی نه یگانی که کتار شتان بتدون مستلتکتی بتودن 
ترمینولویی شناسی شده، سره وناسره مینمایند، اصل نوشته رارهتا 
نموده که چرا نخس. وزیرنوشتی، به ای خاطرایجاب میکنته کته 
بایدنوش.: صدراعظم، نخس. وزیر، لومری وزیتر، وزیتراعتظتم، 
وزیرارشد، رئیس شورای وزیران، رئیس الوزرا، پرایم منستتتر   ( 

 0202خانم مارین که وزیر ترانسپورت فنلندبود ازابتتتدای ستال
مسئولی. جدیدش رابدوش میگیرد  شایان یادآوریس. که آنتتتی 
رینه صدراعظم سابق درماه دسمبربعدازآنکه )سنترپارتتی( حتزب 
مرکزفنلنداخبارنمودواز عملکرد وی درنحوۀ برخورد و متواجتهته 
باکارمندان بخش پس. و مخابرات که راضی نیتستتتنتد وهتیتئت. 
شورای وزیران وبخشهایی از کارمندن ومردم راضتی نتیتستتتنتد 
واعتمادشان ازوی زدوده شده، بدون معطلی استعفا نمود، سوسیتال 
دموکراتهاوپنج حزب ائتالفی همراهش بدون معامله ومجادله روی 

 این گزینۀ جوان تاکید وتایید وترکیز نمودند 
اما وای به حال ما که افراد ناصالتحتی درمتادروطتن پتروریتده 
شدندکه دیدگاه شان اینس. که سهم هزاره برابربینی اش بتاشتد! 
حتی سخیفتر ازآن به کارخدا )ج(هم میخواهند دس. بزننتد  کته 
خدااین کاررا در قسم. بینی روا ندانسته به قشری ! چه دنتیتایتی 
اس.! یکی ناکامورا میشودکه حتی سرحدات ومرزهارابه رسمی. 
نمیشناسد ومشتاقانه وصادقانه وعادالنه بترای انستان وانستانتیت. 
کوشش وتالش میورزد، و دیگری آدم نمایی بنام تنویر درلتحتاف 
بیمارقومی. می پیاد واز محدوده وچارچوب قتومتی وستمتتتی 
بیرون نمیشود  دونفریاانسان با تفاوت اینکه یکی فرشته دیتگتری 
ابلیس که بزبان خود، خودرا شاگرد ابلیستر از خودش، محمتدگتل 
مومند محسوب مینمایدکه نظریه پردازی مینمود سردیگر اقوام را 
چ. کنید ومالش راتاراج ! آنان وحدت ملی وهویتتهتای قتومتی 
رااین گونه تعریف وتوجیه مینمایند، و نفاق ملی راقمتاتیتن متی 
نمایند، برطبل خشون. میکوبند وبه کستادی بتازار جتنتوستایتد، 
فاشیسم وبرتری جویی وتبعضی نژادی میپردازند، که تبانی بترای 

متطتابتق   genocideزدودن اقوام وارتکاب نسل کشی وقوم زدایی 
بند ب مادۀ سوم اصل کنوانسیون محوخشون. ومنز نستل زدایتی 

 محکوم میشوند وباید مجازات شوند 
طوریکه تذکردادم، ملتها به کجاهارسیده روان اند وما انتدرختم 
یک کوچه، مضحکۀ بنام انتخابات همانس. که بتود وسترنتخ آن 
 ۵۵اگرتابن بررسی شودکه چطوربه بن بس. در بن مواجه شتدکته

رای کرزی بود! حامدکرزی که اسام 0رای استادسیرت درمشابل 
وتهداب آن بازهم غلط وکج نهاده شده بود دراصتل وحتشتیتشت. 
همواره درهرموضوعی کودتا جریان داش. ودارد ودرواقز طین. 

 ظالم همان ظلم اس. وتش. رسوایی شان هرروزازبام می افتد 
 نیشتر از رگ گر شود فارغ  به دنبل می زند )بیدل(

تنهاکسی که قلب. رانخواهد شکس. همان کسیست. کته آنترا 
ساخته اس.، و این مل. درد دیدۀ مان همواره به خداتکیه نمود و 
خداوند)ج( انشاءاهلل کمک شان مینماید، ولی بایددانس. ومتوجته 
بود که خداوندحال مردمی راکه درپی تغییروتشویۀ همدیگرختود 
نمی باشند ونیستند تغییرنمی دهد  اگرعشیدۀ راسخ و ایمان جتازم 
موجودباشد بایدبه قانون وعدال. الهی چنگ زدورهنمونهای قرآن 
پرجالل را ازدل وجان ووجدان مدنظتر گترفت.، کته فترمتوده 
ولشدکرمنابنی آدم، به بنی آدم کرام. بخشیدم، ببین ونظرکن  ان 
اکرمکم     بهترین شماپرهیز کارترین شتمتاست.، هتیتچ عتربتی 

 رابرعجمی برتری نیس. مگربه تشوا !
پس خداوندا ! به درگاه. صادقانه وخالصانه دعا والتجا میکنتیتم 
که به راه راس. ومستشیم هدای. مان فرمتا، راهتی راکته انتعتام 
فرموده یی وپس ازانعام موردنفرین ولعن. توقرارنگرفته اند، وبته 

 پرتگاه تعصب وباتالق تبعیض قرار نگرفته باشند 
منزجرکننده اس. که مدیردستگاه دپلماسی کشوراز پیتشترفت. 
زمان و روند زمانه واقف نیس. وحتی ازدنیای دپلماسی بی بهره و 
کم تجربه که نمیداند بانرمی سخن گف. وباجستارت بتایتدعتمتل 
نمود  اوبعوض اینکه به ارتشای سویه خود ووزارت ودستگاه خود 
بپردازد وراه وروش ومنش)محمدگلی( رابه زباله دان تاریخ دفتن 
کند، درمکتوب رسمی درجاهایی که شهرداری و شهتردار بتکتار 
رفته، روی آن خط کشیده وهای الی. کرده کته بتعتدازاصتالح 

 جاهای نشانی شده غرض اخذامضا ارسال گردد!

 سدنی ، آسترالیا                               نصیراحمد رازی
 دریچۀ به نثر پیشینیان

نکته ها: بشراط درکتاب آداب معاشترت گتویتد: بتگتذاریتکتی 
ازشاگردان. بدون اکراه جه. اجرای تعالیم ومبتاشترت درمتان، 
تصدی بیمار رابرعهده گیرد   کسانیکه به اسرار ورموز فن وقتوف 
دارد برگزین، تاهرچیزالزم رابیفزایند و درمتان رابتا اطتمتیتنتان 
بکاربندند  همانین باید ازچیزهایی که درفواصل بین بازدید هارخ 

 داده اس. وازنظرمیگذرند، پیشگیری نمایند 
طبیب خوب می بایس. درآمدکافی داشته باشد تابتواند درمحتلتی 
ممتازکه مجهزبه اثاثیه ولوازم باشد، زندگی نمایتدوغتذای ستالتم 
ولبام کافری واسپان تیزرو داشته باشد  داشتن یک اسر تتنتدرو 
برای طبیب ازواجبات بوده اس.، زیرابدون استعان. ازآن نتمتی 
توانسته به عیادت بیماران برود، مخصوصااگر محل بتیتمتار دوراز 

 محل بیمار دورازخانۀ طبیب باشد  
طبیب می بایس. پیوسته مجهز به مشدارکافی دارو ولوازم جراحی 
باشد  در اوستا آمده اس. طبیب باید درمواقز ضتروری هترروز 
بیمارا عیادت نمایدوبه جای خدم. او به طبیب غذای خوب وخانۀ 

 عالی واسر تندرو داده شود 
/زن وفرزندخودرا ازتحصیل علم باز متدارتتاغتم ۵بشراط میگوید: 

 -/ بامس. هم خوراک مشتو0 -واندوه به تو نرسد وپشیمان نشوی
/حضوردانشمندان را گرامی دارد واز ایشان سئوال کن وجتواب ۷

/بتا زن فترزانتۀ ۱ -/ کسی رافریب مده تا دردمند نشوی0-بشنو
/ اگترتتو رافترزنتدی 1 -شرمگین عروسی کن واو رادوس. بدار

باشد به مدرسه بفرس. وبه تحصیل علم بگمار زیراعتلتم و دانتش 
/ زن دیگری رافریب مده که روان. گناهکار ۳ -چشم روشن اس.

/ تندوعصبی مباش زیرا مردعصبی چون آتش اس. که 1 -نگردد
/سحرختیتزبتاش 2 -اگردر بیشه برافروزد تروخشک راباهم بسوزد

/ بهترین بخشش هاتعتلتیتم ۵2 -تاکارخودرابه نیکی به انجام رسانی
وتربی. مردم اس. زیرا مال و مکن. زوال پذیرد وچتهتارپتایتان 

/ اگترچته افستون متار ۵۵ -بمیرند، ولی دانش وتربی. باقی ماند
/ ۵0-خوب بدانی ولی دس. به مار مزن تا تورانگزد ونتمتیتری 

مردم دارای همان خویی هستندکه اززمان شیرخوارگی خودکسب 
/ ازهر خوراک متختور ۵0 -/ خوراک زیاد مخور۵۷ -نموده اند

 وزود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیس.   
دربندهش آمده اس.: هورمزد به زن فرمودکه توآفریده شده ای 
تامردان پهلوان وپارستا رابتوجتودآوری، درآغتوش پترازمتهتر 
وعطوف. مادرانه ات بپرورانی تاآنکه به توسط آنان ریشۀ دشتمتن 
حشیش. وناپاکی ازدنیا برانداخته شود  ای زن هرچندکته دشتمتن 
ناموم وپرهیزکاری برای گمراهی توکوشتا است. امتامتن کته 
هورمزد هستم تواناترین توانایانم برای نگهبتانتی تتوپتاستدارانتی 
میگمارم تا اززاییدن فرزندان پاک تو دنیا ازبدان پاک وحشتیتشت. 
خداوندی من به بهتریتن وجته آشتکتا شتود  )ازتتاریتخ طتب، 

 داکترمحمود نجم آبادی(
ابن سیناگف.: بایدخدای بزرگ آغازوانجام اندیشۀ تووپتنتهتان و 
آشکار توباشد، چشم جان. به دیدار او روشن وسعی قتدمت. بته 
سوی اوگردد تاهمواره دربرابراوقرارگیری وآیتهای بتزرگ اورا 

 بنگری  
بشراط گف.: شاگرد طب باید آزاده دل ونیکوسرش. باشد بافهمی 
درس. و سخنی شیرین، بته زر وستیتم دل نتبتنتدد  درغضتب 
خویشتندار، بابیماران مهربان، به رازها محرم، جامۀ سفیتد پتوشتد 

 ودر رفتار وگفتارآرام باشد /
******************* 

بهرترتیب، انتخابات منحرف، عدم مدنظرگیری شایستتته ستاالری 
ومیالن و رغب. پیگیر به رابطه ساالری، فشدان عدال. انتتتشتالتی، 
ترویج فرهنگ برتری جویی وازدیاد تترورهتای زنتجتیتره یتی 
شخصیتها،کمپاینهای انتخاباتی تصنعی و ایتجتاد ائتتتالف هتای 
گوناگون مصلحتی، میزهای مدور وگویاکارشناسانه و نتوعتیت. 
اجالم کابینه وشورای وزیران وموقف گیریهای سیاسی لجبتازانته 
ونا باورانه و   همه موضوعات ومشکالتی اندکه سرهم انتبتارشتده 

 اس. 
دربرنامۀ تلویزیونی من، دریاۀ سخن، که هرماه برای سه ساع. از 
طریق شبکۀ جهانی پیام افغان نشرمیگردد، هموطن عزیزی سئتوال 
نمودکه اگرانجام انتخابات به بحران برود ومشکل رای بایومتریک 
وغیربایومتریک حل نشود، چه خواهد شد  انتخابات اززمتانتیتکته 
دروق. وموعدنتیجۀ آن اعالن گردیدبه بحران رفته اس.، بتازهتم 
سئوال شدراه دیگرچیس.؟ بایدگف. بهتتترمتیتبتودکته اگتردور 
اگررای بایومتریک تنهاحساب نشود، مردود اعالم گردد ولتوکته 
نتیجۀ آنراهم کمسیون انتخابات اعالم نمایدکه یشینا به نتفتز ارگ 

 اس. 
، 0221ساله رئیس جمهوربولیوی ازسا12ماوشمادیدیم که مورالس

اکتوبربعدازانتخابات ریتاست.  02دراریکۀ قدرت بود، سرانجام در
جمهورآن کشور اول اعالم شدکه اوورقیتب اپتوزیستیتونتش بته 
دوردوم راه یافته اند، اماکمی بعدترکمسیون انتخابات ازپتیتروزی 
مورالس خبرداد،این موضوع باکنشها وواکنشهاهمتراه شتدومتوج 
اعتراضات و مظاهرات مردمی باالگرف. و منجربه عشب نشینی تیم 

 برسراقتدار گردید  
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(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 )دنباله ازصفحۀ سه(خاطرۀ از استادشهید پنجشیری 
استادپنجشیری درزمان زعام. شهیدفشیداستاد برهان الدین ربتانتی 
عضوشورای عالی مشورتی ریاس. جمتهتوربتود  ایتن شتوراکته 
متشکل ازچهل تن ازاستادان  برجستته وشتختصتیتتتهتای عتلتمتی 
کشوربود، تح. ریاس. ربانی شهیدومعاون. داکترعبدالحی الهتی 
فعالی. مینمود و دول. رادرمواردحیاتی اقتصادی، ملی و سیاستی 
مشوره میداد  باید یادآورشتدکته ایتن اولتیتن بتاری درتتاریتخ 
کشوربودکه زعیم آن با دانشمندانی که فشط سم. استادی دانشگاه 
راداشتند، درامورکشور مشورت مینمود استادپنتجتشتیتری بتعتداٌ 

 وزیرمشاور دراموردول. شد 
وقتی طالبان مزدور باهمه وحش. ودهش. کابل رااشغال کتردنتد، 
درنخستین روزهادرپتی اشتختاص دانشتمتنتدشتدنتد وهتریتکتی 
راپیداکردند کشتند، بندی کردند یامجبوربه فرارساختنتد  یتکتی 
ازاستادان راکه طالبان درهمان روزهای اول به شهادت رستانتدنتد 
میرعبدالجلیل معشول استادفاکولتۀ حشوق بودکه اورادر دفتتترش 
ل. وکوب کردند واوبه شکلی ازچنگال خونین آنان خودرا نجات 
داد ولی بعدخانۀ اورا پیدا ودرپیش دروازه به اندازۀ لت. وکتوب 
کردندکه درزیر ل. وکوب وضربات قنداق تفنگ جان بته حتق 
سپرد  شهیدمعشول فرزند میر عبدالکریم معشول یکی ازشخصیتهای 

 ملی مردم چاریکاربود  
جای تعجب اس. که تعدادمحدود استادان بنابرملحوظتات زبتانتی 
وقبیلوی استادانی راکه ازشمالی ووالیات شمال کشوربودند نشانی 
نموده مخفیانه به طالبان راپورمیدادند  مثتال دردانشتکتدۀ زمتیتن 
شناسی کسی بتودکته حتبتیتب نتام داشت. واز وردک بتود، 
اوازشاگردان من بود، درزمان تحصیلش به اوکتمتک زیتادکتردم 
وکوشیدم تا اوراشامل کدرعلمی بسازم وفکرمتیتکتردم کته آدم 
خوب اس.  اودرطول دول. اسالمی شهیداستادربانی خاموش بود، 
به مجردی که طالبان کابل رااشغال کردند، درهمان روزهای اول به 
من نزدیک شدوگف.: حاالدگه پادشاهی شمازوال شد، یادت متی 
آیدکه چشدر اززور ربانی ومسعود خیزک میزدی، بته زودتتریتن 
وق. به حساب تومیرسم ! من مات ومبهوت شدم که چتطتوریتک 
انسانی راکه به اواحسان کرده ام نمک حرام واحستان فترامتوش 
شده اس. ! ازهمان روزدیگربه دانشگاه نرفتم  روزبعد استتادغتالم 
نبی ناطق به خانۀ ماآمدوگف.: هوشدارکه به دانشگاه نیایتی  متن 
ازو تشکروامتنان کردم وشب هنگام فامتیتل راگترفتتته ازختانته 
خودفرارکردم  بعدها خبرشدم کته هتمتیتن حتبتیتب وردکتی 
ازاستادپنجشیری به طالبان راپور ونشانی خانه اش رابه آنتهتا داده 

شب پدرم درخانۀ دیگری ختواب  »بود  آرش فرزنداستادمیگوید:
بود، نیمه های شب یانزدیک صبح بودکه درب خانۀ مابشدت زده 
شد، پدرم می خواس. برود ودرب را بازکندمادرم ازمنزل باالکته 
هنوزکلکین ودروازه نداش. دیدکه پنج شش طالب مسلح درپشت. 
دروازه اند، پدرم راممانع. کرد ومن وپدرم هردو ازستردیتواربته 
خانۀ همسایه خیززدیم، وبعدازخانه های دیگر خیززدیم، درختانتۀ 
دوازدهم که ازخویشان مابود پنهان شدیم وهمسایته هتا هتمتگتی 
کمک کردند، سر وروی هردوی ماپترت وپتوست. شتده بتود، 
چندروزدر آنجاپنهان بودیم وبعدباهمکاری دوستان به تخاررفتتتیتم 
وباقوتهای مشاوم. پیوستیم وپدرم بحی  مشاورشهیداستتادربتانتی 

 «ایفای وظیفه می نمود  

آرش میگوید: طالبان درب خانۀ ماراشکسته وداخل شدند، اتاقهارا 
لگدمال کرده مادرم وخواهر کوچکم وبرادرم رابامیتلتۀ تتفتنتگ 
تهدیدمیکنندکه بگویند من وپدرم کجاهستیم  مادرم میگتویتدمتن 

ساله بود بتاوجتودگتریته ۵0خبرندارم وطالبان جمشیدبرادرم راکه 
وزاری متتادرم وختتواهتترم دستت. وپتتابستتتتته بتتاختتودبتتردنتتد  
جمشیدمیگویدمن به اندازۀ ترسیده بودم کته حترف زده نتمتی 
توانستم  چهرۀ طالبان به اندازۀ وحشتناک بتودکته ازوحشت. آن 
سراپای وجودم میلرزید و دندانهایم بهم میخورد  یکی ازآن طالبان 
سیلی محکمی برویم زدوچیزی به پشتوگف. که متن نتدانستتتم، 
سرانجام مرادریک اتاق تاریک که فرش نداشت. انتداختتتنتد و 
دروازه را بستند  من دریک گوشه خزیدم، ترم وتاریکتی اتتاق 
هولناک بود ومتن ازآن بستیتارتترستیتده بتودم، پتدرومتادرم 
وبرادروخواهرم درفکرم می گذش. وبه یادآنها هک هک گتریته 
میکردم  چون اتاق تاریک بود نمی دانستم که روزاس. یتاشتب، 
بعدازمدتی کسال. وخواب باالیم غلبه کتردوروی زمتیتن سترد 
ونمناک بخواب رفتم  نیمه های شب بودکه دروازۀ اتاق بشدت باز 
شدومن ازخواب پریدم، دوطالب باموهای کشال وچرکین مترابته 
اتاق دیگر بردندکه تعدادطالبان بیشتربودند، همه بته پشتتتوگتر 
میزدندکه من گر شانرا نمی دانستم ولی ازنگاهها ترسناک وچهره 
های وحشتناک شان ترسیده بودم  یکی ازآنهاکه به فارسی شکسته 
حرف میزد ازمن پرسید پدرت کجاس.، در خانۀ تان کی زندگتی 
میکند، پدرت سالح داش. یانی، باکی ارتباط داش.، برادرکالن. 
چه شد، پدرت باربانی ومسعود بود وسوالهایی ازین قبیل کته متن 
چون بسیار خردبودم اکثرسئوالهای شانرا نمی دانستم، وجودم متی 

 لرزید ولی از وحش. آنهاگریه کردن رافراموش کرده بودم 

 )دنباله ازصفحۀ چهار(شرح دوبیت بیدل 
سهو ،اشتباه و درماندگی نیفتد، تو توانا و دانایی )  ترا

 کشف االسرار –سورۀ الممتحنه   ۱و 0 آیات (۱
 (بعد حضرت بیدل )رح( می سراید:0)

 عاقب. نششی بر آب اس.، اعتبارات جهان
 نام، جای خود چه الزم در نگینها واکند

در فرجام با این غزل حضرت ابوالعانی میرزا عبدالشادر 
 بیدل)رح( این مضمون را به پایان می بریم:

 عرفان را، شراب دیگری درکار نیس. مس.
 جز طواف خویش، دور ساغری درکار نیس.

 گر از خود رفتن اس. گل،  پروازت چو بوی   سعی
 شهپری در کار نیس.  تا شکس. رنگ باشد،

 اوج پایه اقبال ماس.  چون شمز،  سوختن
 اختری در کار نیس.  داغ منظور اس. اینجا،

 نماس. دندان  صبح را اظهار شبنم، خنده یی
 چاک شوق را، چشم تری درکار نیس. سینه

 س. ، حجاب نشئه وارستگی خف. وتمکین
 بحر اگر باشی، حباب و گوهری در کار نیس.

 شانه گر مشاطه زلف. نباشد، گو مباش
 دفتر آشفتگی را، مسطری در کار نیس.
 آتش خورشید را نبود کواکب، جز سپند

 درکار نیس. زیوری  چون سرشار باشد، حسن
 خوابیده اس.  ها در پرده سعی جهان، شعله

 گر نفس سوزدکسی، آتشگری درکار نیس.
 کشد اضطراب دل، ز هر مویم چکیدن می

 چون رگ ابر بهارم، نشتری در کار نیس.
 عالم عجز اس. اینجا، جاه کو، شوک. کدام؟

 کر و فری در کار نیس. کن،  تا توانی ناله
 خش. بنیاد تو بر هم چیدن مژگان، بس اس.

 ، بام و منظری درکار نیس. در تغافلخانه
 بر طرف اس.، اما تکلف  خوش  زهد و تشوا هم
 ام، دردسری در کار نیس. درد دل را بنده

 حرص قانز نیس. بیدل! ورنه از ساز معاش
 آناه ما درکار داریم، اکثری در کار نیس. /

************* 
    )دنباله ازصفحۀ پنج(کودکان قربانی 

های اسالمی این دیدگاه را با مصلح. کودکان سازگار یافته و 
اند و آن را به  برای سالم. اخالقی و عاطفی آنان مناسب دیده

 ۵1اند باتعیین سن  شمول موردتایید قرار داده مثابه رویکردی جهان
های تربیتی و  سامانی به عنوان سن تکمیل کودکی، بخشی از نابه

شود از ظلم و اجحاف در حق  اجتماعی کاهش یافته وباع  می
آنان جلوگیری شود، تاجامعه شاهدانبوه کودکان کار، کودکان 

دیده اخالقی و اجتماعی نباشد  قانونی  جنگ و کودکان آسیب
کند که فرهنگ تفکیک میان کودکان و  ساختن این امر کمک می

بزرگساالن نهادینه شود و این امر در سطح مکاتب و مدارم، و نیز 
در سطح محیط اجتماعی استوار گردد  از آن طریق به کودکان 
فرص. داده خواهد شد تاکودکی را چنانکه حق شان اس. تجربه 
کرده، و نیاز های عاطفی و روحی این دوره ازعمرشان برآورده 

های نخواسته و زودهنگام جلوگیری  زمان از ازدواج گردد، و هم
چنان از ورود زودهنگام آنان به بازارکار و سوء استفاده  شده و هم
جویان جلوگیری خواهد  های بدنی آنان از سوی استفاده از توانایی

 شد 
های  کردگان و متخصصان رشته بخش وسیعی از تحصیل

مختلف علمی خطرات این موضوع را درک کرده و معتشدندکه با 
جلوگیری از ظلم بر کودکان و تامین حشوق آنان یک فریضه 
شرعی تحشق یافته و یکی از مشاصد شریع. اسالمی که دفز ظلم و 

پذیر جامعه اس. به انجام خواهد رسید   اجحاف درحق اقشارآسیب
از این طریق نشان خواهیم دادکه جامعه ما ساز ناهماهنگی در 

 هارمونی جهانی حشوق بشر نخواهد بود 
ازینکه مطلب این مشال طوالنی شد هدف از ذکر مطالب 
باال این اس. که اگر ما به تامین حشوق و تربیهء  طفال 
امروزغفل. کنیم ، نسل آینده گروهء عاطل وباطل،بی 
سواد،مریض، و ده ها مشکل کمبود شخصی. را با خود  
خواهندداش. که بامسابشهء پیشرف. تکنولویی، اکنولویی ،عصر 
هوش معنوی و بیشرف. محیر العشول علم و دانش درجهان نه تنها 

 عشب خواهیم بود که از همه چیز بکلی حذف خواهیم شد  
دس. اندر کاران، قانون سازان ، پیش کسوتان جامعه باید به  
خود آیند و عشل ودرای. و ضرورتهای مبرم جامعهء را نباید فدای گل  

روی دوسه نَفَربیخردومتعصب سازند  به امید تفکروتعشل               
 ۵۱/۵/0202 

( درپایان مشالۀ ۵21۱: درشمارۀ پیش )تصحیح ضروری 
اقتلوا »باعنوان)کاکامراد را آی ام آی کش.( درتوصیف 

)حکم قرآن( نوشته بودم  جناب داکترروان  «المتذی قبل ایذاءها
فرهادی واقعأ درس. فرمودند،عبارت مذکور حدی  مشهوری از 

 حضرت پیامبر)ص( میباشد  رحیم شنسب

     )دنباله ازصفحۀ هش.(مشابهت اوضاع سیاسی
که متشکل از چهارگروه  «کمسیون مشترک نظامی»*تاسیس 

سیاسی )ویتنام جنوبی، ویتنام شمالی، کمبودیا و الئوم( و 
کمسیون بین المللی کنترول و نظارت باشد  این کمیسیون از: 
کانادا، هنگری، اندونیزیا و پولند تشکیل شده بود و وظیفه داشتند 
تا آتش بس را تطبیق نمایند  هردو گروه سیاسی و کمیسیون 

 نظامی با اتفاق آراء عمل میکردند 
 *برآمدن قوای خارجی از الؤوم و کمبودیا

*منز اعطای لوازم حربی به ویتنام جنوبی به استثنای ترمیم 
 وتعویض پرزه جات 

 *منز معرفی نمودن پرسونل نظامی بیشتر به ویتنام جنوبی
در تمام  «جه. التیام زخم های جنگ»*کمک مالی امریکا 
 هندوچین    )ادامه دارد(/

*************** 
هرشب همین حال. بود، چیغ وفریادمیزدند وبه پشتو دو ودشنام  

میدادند ومن مات ومبهوت بودم وبعضا سرم گیج میشد ونمی 
دانستم چه میگویند  چندهفته مرادرآن اتاق بندی کردند ازنان 
خوردن وخوابیدن مانده بودم ودرروزهای اخیربه اندازۀ ضعیف 
شده بودم که باالی چوکی نشسته نمی توانستم وهمۀ وجودم 
دردمیکرد، توان ایستادن ورفتن نداشتم  یک روز دوطالب آمده 
مراازاتاق کشیده درموتری انداختند، موتربعدازمدتی ایستادشد، 
دروازۀ موتررایکی ازآنان بازکرد ومراازموترپایین کرد 
وموترحرک. نمود  متوجه شدم که خانه خودماس.، دلم قوت 
گرف. پاهایم شیمه پیدا کردوخود رابه دروازه رساندم، مادرم 
دررابازکرده بشدت مرا درآغوش گرف. سرورویم رامی 
بوسیدوهای های گریه میکردومن هم خوش بودم وهم گریه 
میکردم  دلم بسیارمیخواس. که پدروبرادرم راببینم برایم گفتندکه 
به سفررفته اند  شب شدیکی ازاقارب ماآمد مراباخودگرف. 
وبطرف شمال حرک. کردیم وبعدازدوروز نزدپدرم که درخواجه 

 غاربود رسیدیم  
آرش میگویدروزجمعه بود کسی به خانه میآید وپدرم به مادرم 
میگویدکه چندجوره لبام مراتهیه کن که بخاطرکارعاجلی به 
پنجشیرمیروم  تمام روز احوال تلفونی ازو نیامد، روزشنبه صبح به 
کاکایم تلفون کردکه من دربغالن مرکزی هستم پانزده هزار 
دالرتهیه کن وروان کو که یک مسألۀ حشوقی اس.، کاکایم بدون 
اینکه مارادرجریان بگذارد پول راباحساب بانکی روان میکند  
فردای آن یکشنبه بازپدرم به برادرش تلفون میکندکه پانزده هزار 
دیگرهم روان کن، بعد دیگراحوالی ازاو نمی آید وچهاربارکسی 
دیگرتلفون میکندومیگوید که استاد نزدماس. پریشان نباشید  

 بروزیکشنبه تلفون ناشنام دیگری میآید 
شخص مذکوربه فارسی شکسته حرف میزند وگف. آیاشما 
شخصی رابنام عزیزاحمدپنجشیری می شناسید، جنازه اش در 
سرسرک افتاده اس.  بعد قوماندان امنیۀ بغالن تلفون کردکه 
ماجنازۀ استادپنجشیری رادرکنارپل جرخشک مربوط عالقه هم. 
خیل پیداکرده ایم به فامیلش احوال داده شودکه جنازه را تسلیم 
شوند  قوماندان امنیۀ بغالن میگویدکه طالبان درین قتل دس. 
داشتند ودول. هم طالبان رامتهم ساخته واشرف غنی درپیام تسلی. 

 خودگف. استادرا طالبان به شهادت رسانیده اند 
بدس. افرادجاهل  ۵۷21عشرب 1استادعزیزاحمدپنجشیری بتاریخ

ونااهل وبی دین شهیدشد  اناهلل وانا الیه راجعون  گروه نابکاربی 
عاطفه وبی فرهنگ یکبار دیگر چراغ معرف. وروشنایی بسوی 
حشیش. راخاموش کرد  عالقۀ هم. خیل دربغالن مرکزی جایی 
اس. که اکثرناقلین درآن سکنا داده شده اندکه تعداد کثیرافراد 
گلبدین زندگی میکردند وبعدبه طالبان پیوستند  ناحیۀ جر خشک 
ازسالیان دراز حتی درزمان ظاهرشاه هم به رهزنی وقطاع الطریشی 
شهرت داش.، عابرین ومسافرین همیشه درآنجا اذی. میشدند 

 وهس. وبود شان به یغما برده می شد ! /
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 

 مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 

Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
pages, $19.99) is available in paperback 

in English and Persian 
at www.amazon.com.  

 

نداش.؛ آن وق. بود که  امریکا با  شدت حتمتالت هتوایتی و 
تهدید، حریف را به میز مذاکره مجبورساخ. و برایشتان متوقتز 
نداد که ادعای پیروزی کامل نمایند؛ متآسفانه اکتنتون حتریتف 
امریکا که یگ گروه تروریس. ظالم بد تراز وی. من، انتحاری تر 
و ظالم تر اند، امریکا را به زوربه اثر فشار روسیه وچین و پاکستان 
و عرب ها میخواهد به میز مذاکره بکشانند و بعتد طتالتب ظتالتم 

 ادعای پیروزی بر امریکا نموده موفشی. خودرا جشن گیرند  
راستی تعجب آور اس. که چشدر گذش. زمان بر حوادث 

م اضالع متتتحتده ۵2۳0ورویداد ها رول مهم بازی میکند  در سال 
امریکا که قدرت و عظم. داش. باتهدیدواستفاده از قوای هوایی 
غران وخشن دشمن رامجبور به مذاکره ساخت.  الکتن در ستال 

م یک گروه تروریس. که عبارت از طتالتب ظتالتم است. 02۵2
به زور بته  «تهدید حمالت  انتحاری برای صد سال»امریکا را با 

میز مذاکره میکشاند و قوماندانانش اقرار میکنند کته بتا جتنتگ 
نمیتوانند بر دشمن غلبه یابند  جای تآسف اس. که بلیونتهتا دالتر 
مصرف میشود و هزاران فرزند امریکا با انفجارات پارچه پتارچته 
میشوند ولی به دشمن جواب دندان شکن داده نمیشود  ایتن روش 
جنرال امریکایی سخنان ادمیرال دانجیلورا که  به جنرال لوکتلتیتر 

م در هانوی گفته بود بخاطرم زنده ساخ. که ۵201درهشتم مارچ 
من تعجب میکنم! بلی من تعجب میکنم که فرانسته  »اظهار داش.: 

چنین یک قوای با شهام. و جنگی دارد ولی چتیتف آن عتوض 
دستگیر(، گتر متیتزنتد و متذاکتره   –جنگ )که وظیفۀ اوس. 

کرچه جنرالها مستشیمأ درین مذاکرات بتیتن طتالتب و  .«میکند
امریکا دخیل نیستند ولی در پس پرده یک تعداد معدود شان، کته 
نمیدانم چرا؟ مشوق تسلیمی امریکا به یکدسته تروریس. ها انتد  
 ۳حیف اس. که به عوض موفشی. حمالت هتوایتی شتبتانته روز

م امریکا در مشابل طالب در ظرف چند روز، امتروز 022۵اکتوبر 
امریکا ضعف نشان میدهد و عشب نشینی میکند و میگذارد طتالتب 
که دشمن شان اس. اعالن پیروزی کند  خوشبختانه ترمر تا حتال 
به این مشوره نظامیان تن در نداده و ثاب. ساخته که از جتنتراالن 

 خود بیشتر میداند 
م پریزیدن. نکسن اعالن کرد کته ۵2۳۷جنوری  ۵۱بروز 

فعالی. های حمله بر ویتنام شمالی را به تعتلتیتق درآورده است.  
جنوری با هم مالقات نموده وپیمانی راکته  0۷کسنجر و تیو بروز 

 تشریبأمانند پیمان سه ماه قبل بود امضا کردند 
م برای به میان ۵2۳۷جنوری سال  0۳این پیمان بروز شنبه 

قصتر »آوردن صلح در ویتنام و ختتتم جتنتگ در آنتجتا در 
پاریس امضا شد  مفاهمه گران این موافتشتتتنتامته از  «مجیستیک

و از طرف ویتتتنتام  Henry Kissingerطرف امریکا هنری کسنجر  
بود  این موافشتنامه  ازطترف  Lé Đứᴄ Thoشمالی لودوم تو 

حکوم. جمهوری دموکراسی ویتنام )شمالی(، جمهوری. ویتنتام 
 (PRG))جنوبی(، اضالع متحده امریکا و حکوم. انشالبی متق. 

که از انشالبیون اصیل وی. نام جنوبی نمایندگی داشتند، پذیرفتته 
 شد 

 عنوان: پیمان صلح پاریس
صفحه درانترنت. نشترشتده  ۵0ماده در 0۷( فصل 2پیمان در نه )

 اس.:
 موافش. نامه جه. ختم جنگ و برگردانیدن صلح در ویتنام 

طرفین شرک. کننده در کنفرانس پاریس در موضوع وی. نام : با 
در نظر داش. ختم جنگ و برگردانیدن صلح به اسام احترام برای 
حشوق اساسی و ملی مردم ویتنام و حق مردم ویتنام جنوبی بترای 
تعیین سرنوش. و برای تشریک مساعی درپایدار ساختن صلتح در 
آسیا و جهان به مواد ومدارک ذیل موافش. کرده اند که آنهتا را 

 محترم شمرده تطبیق مینمایند 
حشوق اساسی مردم ویتنام در ماده اول تذکر یتافتتته  -فصل اول
 اس. 

قطز خشون. و عشب نشینی قشون از ماده دوم تا هفتم  -فصل دوم
 نگاشته شده اس.  ماده سوم جزء الف، ب، ج دارد 

اعاد. اسیران پرسونل نظامی و ملکی خارجی با رهایی  -فصل سوم
اسیران و محبوسین پرسونل ملکی ویتنام  ماده هشتم که سه جتزء 

 الف، ب، ج دارد 
مساعی مردم ویتنام جنوبتی بترای حتق تتعتیتیتن  -فصل چهارم

سرنوش. خود شان  از ماده نهم الی چهارده بوده ماده ای نهم سته 
 هم اجزای الف و ب دارد  ۵0جزء الف، ب، ج دارد  آرتیکل 

 

     )دنباله ازصفحۀ نخس.(مستندات افغانستان
چراجناب سفیر بس ازغتنتی احتمتدزی، ایتن شتختص 
خودخواه، متعصب ومغز )متفکردوم( جهتان نتمتی پترستد کته 
فسادهاراکی هامیکنند؟ گفته اند )خودکرده را نه درداست. ونته 
درمان!( شما دس. غنی احمدزی رابلندکردیدکه رئتیتس بتاشتد، 

 شمابه اولشب)متفکردوم( دادید ! 
شخصی که بیش ازچهل سال درکشورشما زندگتی کترده 
واز رسم ورواج مردم کشورسابق خود آگاهی ندارد، بته احتتترام 
بردید رئیس بانک، رئیس دانشگاه کابل، وزیترمتالتیته وبتاالختره 
بابلندکردن دستش بحی  رئیس جمهورافغانستان بتاالی آن متردم 
بیااره تحمیل کردید، حاالشکای. دارید که پولهای کمکی حیتف 

 ومیل شده اس.؟ 
همانان ازکرزی برای مدت سیزده سال حمای. کتردیتد 
ویک روزهم به او نگفتتیتدکته کترزی صتاحتب لتطتفتا جتلتو 
فسادرابگیرید! طالبان را برادرنخوانید! مگر همین کرزی نبتودکته 
هزار هاطالب نابکار راکه دستهای شان بخون مل. غریب متاآلتوده 
بود از زندانهاآزادساخ.؟ وکوچکترین عکس العمل ازخود نشتان 
ندادید  فساد راخودشما وهمکاران شما بسترسازی نمودیدوملتیتون 
ها دالر را بنام کمک به افغانستان به جتیتب یتک عتدۀ متحتدود 
ریختاندید و ایشان راقادر ساختید که درکشورهای خلیج سرمتایته 

 گذاری کنندودر امریکا واروپا وکانادا جایدادها بخرند 
بلی شما بانی فساد هستید ودرین نتزده ستال ابترو ختم 

 نکردید وحاالشکای. و گالیه از کی ها ؟! /
****************** 

ترمیم سیاسی دوباره ویتنام و رابطه بین ویتنام حنوبی  -فصل پنجم
 بااجزای الف، ب، ج، د ذکر شده اس.  ۵۱و شمالی  در ماده 

کمیسیون مشترک نظامی، کمیسیون بتیتن التمتلتلتی  -فصل ششم
بوده ماده  ۵2  -۵1کنترول ونظارت، کنفرانس بین المللی  از ماده 

اجزای الف،ب،  ۵۳دارای اجزای الف، ب، ج، د میباشد   ماده  ۵1
، و،ز،ح، ط ه دارای اجزای التف، ب، ج، د،  ۵1ج دارد  ماده 

 میباشد
اس. کته حتاوی  02درباره کمبودیا و الؤوم  ماده  -فصل هفتم

 اجزای الف، ب، ج، د داش. 
رابطه بین اضالع متحده وحمهوری. دیموکتراتتیتک  -فصل هشتم

 دارد  00و  0۵وی. نام  دوماده 
با تشریحات ذیل نگاشته  0۵موضوعات دیگر  در ماده  -فصل نهم
 شده اس.:

این موافش. نامه بعد ازامضای نمایندگان با اقتدار طرفین کته در 
کنفرانس پاریس درباره ویتنام شرک. کرده اند در معرض اجترا 
قرار میگیرد  تمام طرف های عالقمند باید جدآ ابن موافشتنامته و 
پروتوکول آنرا تطبیق نمایند  در پاریس در این روز بیس. وهفتتم 

به زبان های انگلیسی و ویتنامی  متن انگتلتیتستی و  ۵2۳۷جنوری
 ویتنامی هر دو مساویانه متثق اند 

 William P. Rogersبرای حکوم. اضالع متحده امریکا امضا کرد: 

 وزیر خارجه )سکرتر دول.( 
 Nguyenبرای حکوم. جمهوری. دموکراتیک ویتنام امضا کرد: 

Duy Trinh  وزیر خارجه 
وزیتر  Tran Van Lamبرای حکوم. جمهوری ویتنام امضا کرد: 

 خارجه 
برای حکوم. متق. انشالبی جمهوری. ویتنام جنوبی امضا کترد: 

Nguyen Thi Binh  وزیر خارجه 
 نوت: منبز انترن. این  معلومات را از آدرم ذیل اقتبام کرده 

h t t p : / / e n . w i k i s o u r c r . o r g / w / i n d e x . p h o ?
title=Paris_Accords&oldid=7152624 

 واینس. خالصۀ توقعات از پیمان فوق:
 ( روز12*خارج شدن تمام قوای امریکا و متحدینش در ظرف )

 *موازی با آن رهایی محبوسین جنگ
 *پاکسازی ماین ها در بنادر ویتنام شمالی از طرف اضالع متحده

*آتش بس ازطرف ویتنام جنوبی وخط کشی دقیق بیتن متنتاطتق 
 تح. کنترول کمونس. ها و حکوم. )ویتنام جنوبی( 

*آشتی ملی وهمآهنگی با کمونست. هتا، حتکتومت. و گتروه 
بیطرفان، تا آزادی های دموکراتیک  تطبیق وانتختابتات آزاد در 

 ویتنام جنوبی سربراه شود  )دنباله درصفحۀ هف.(

    )دنباله ازصفحۀ دوم(مشابهت اوضاع سیاسی 
که آتش بس را به عوض یک شرط قبلی آزادی استیتران بترای 
عشب کشی قشون خود، می پذیرد  یعنی امریکا قوای خود را از 
ویتنام جنوبی بدون اینکه ویتنام شمالی عین کار انجتام دهتد بته 
عشب میکشاند  این امتیاز، وقفه را از بین برد و متنتتتج بته حتل 

 مشکالت مذاکرات در چند ماه آینده شد 
نام داده بتودنتد و  Nguyen Hueویتنام شمالی با حملۀ که 

ودر ویتنتام جتنتوبتی  (Easter Offensiveدرغرب بنام حمله ایستر)
پتروگترام »یاد میشد، آغتاز نتمتود   «بهاربا شعله های آتشین»

ویتنام شمالی را درهرام افگتنتد  ازیتن  «ویتنامی ساختن امریکا
جه.، ویتنام شمالی هم تصمیم گرف. تا قبل از آتش بس؛ ستاحتۀ 
بیشتر زمین را تح. کنرول خود در آورد، ضربۀ شدید بته قتوای 
ویتنام حنوبی و امریکا وارد سازد و مفکورۀ ویتنتامتی ستاختتتن 
امریکا را نابود کند  این جنگ بین قوای متردم ویتتتنتام )قتوای 
نظامی ویتنام شمالی( و قوای جمهوری. ویتنام )قتوای نتظتامتی 

اکتتتوبتر  00مارچ تا  ۷2ویتنام جنوبی( و قوای نظامی امریکا بین 
 م بوقوع پیوس.  ۵2۳0

امریکا به جواب حملتۀ ویتتتنتام شتمتالتی، عتمتلتیتات 
(linebacker)  م به منظور دفاع ۵2۳0اکنوبر  0۷را از نهم ماه می تا

از ویتنام جنوبی، با حمالت بسیار شدید قتوای هتوایتی بته راه 
انداخ. که مانز رسیدن ویتنام شمال بصتوب جتنتوب گتردیتده 
صدمات زیاد بر ویتنام شمال و جنوب وارد ساخ.  همانین درین 
مرحله، وی. ناتم شمالی هرام داش. که اگر مساعی نکتستن در 

یا ایجاد روش دوستانه( رابطۀ امریکا را  détente)صورت  دیتان. 
با قدرت های بزرگ کمونس. اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری. 
مردم چین که قوای نظامی ویتنام شمالی را حمایت. متیتکتردنتد، 

عضتو  Thǫبهبود بخشد، آنها به انزوا کشانیده خواهد شد  بتاء، تتو
پولیتبیورو در یک نشس. با کسنجر تمایل نشان داد که در صورت 
به قدرت ماندن  حکوم. سایگون مذاکرات میتواند بته مترحتلتۀ 
نهایی منجرگردد  در ظرف ده روز مذاکرات سری توانست. کته 
آخرین دراف. )مسوده( را طرح نمایند  کسنجر در واشنگتن اعالن 

رئیس جمهور ویتتنتام  «تیو»ولی  .«صلح نزدیک اس.»نمود که 
جنوبی مذاکرات سری را نه پسندید و طرح را بدون تتغتیتیترات 

 الزمه قابل پذیرش نیاف. 
م ۵21۱بهر صورت، تعداد وفیات در طول زدو خورد از 

به اینطرف بی نهای. از حد تحمل خارج شد )درحدود پنجاه هزار( 
ودر داخل امریکاجنگ ویتنام را قبول ناپذیر ساخ.  بناء، حوالی 

م بود که فشار بی نهای. زیاد بر نکسن وارد آمد تا از ۵2۳0خزان 
جنگ دس. بکشد  بالنوبه، امریکا ویتنام جنوبی را سخ. تتحت. 
تشاضای شدید قرار داد تا پیمان صلح را باوجود دس. نیافتتتن بته 

میخواس. امضا کند  نکسن به مردم ویتتتنتام  «تیو»امتیازاتی که 
جنوبی وعده داد که به کمک های بیشمار امریکا دوام متیتدهتد، 
چون در انتخابات نکسن با موفشی. سرتاسری انتختاب شتده بتود 
فکرمیشد که به وعده خود وفا میکند  با استفاده ازین تجربه مردم 
افغانستان هم با فشار های سرتاسری و شرک. همه اقشار میتوانند تا 
بر امریکا فشار بیاورند که با طالب ظالم و تروریس. شناخته شتده 

 از معامله گری بضد مردم افغانستان دس. بردار شود  
نشتان  «تتیتو»نکسن، برای اینکه جدی. وعدۀ خودرا به 

که شامل بمباردمان شدید بر ویتتتنتام  Linebacker IIدهدعملیات 
م امر داد  همانین نتکتستن، ستعتی ۵2۳0شمالی بود در دیسمبر 

م ۵2۳0ورزید تا قوای ویتنام جنوبی را از از ماه می تا دیسمتبتر 
 Enhance and)  «زیاد تر و حتتتی بتیتشتتتر»زیرعنوان عملیات 

Enhance Plus)  .با مشادیرعظیم سامان و لوازم و مواد نظامی تشوی
بخشد  هدف دیزاین این عملیات آن بود که وی. نام شمالی را بتر 
میز مذاکره نگهداشته و نگزارد که میز مذاکره را ترک کند وهم 
ادعای پیروزی کامل نداشته باشد  وقتیکه حکوم. وی. نام شمال  

را با امریکا از سر بگیرد، بتروز  «تکنیکی»موافشه نمود که بح  
 02thدسمبر نکسن امرتوقف بمباردمان را در موازات بیستم ) ۷2

parallel) صادر نمود  با تعهدات امریکا که از جنگ دس. میکتش
)و بعد ازینکه نکسن  ویتنام جنوبی را تهدید نمود که اگر موافش. 
نکند امریکا انهارا تنها گذاشته از صحنه خارج میشود( تیو رئتیتس 
 جمهور وی. نام جنوبی چاره ای دیگر جز رضائی. به موافشه 


